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TERAPIA ANTICOAGULANTE NAS VALVOPATIAS

ANTICOAGULANT THERAPY IN VALVULOPATHIES

RESUMO
As valvopatias, especialmente na presença da fibrilação atrial (FA), aumentam o risco 

de eventos tromboembólicos que, além de modificar a história natural da doença, têm 
impacto significativo na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes. Além do enve-
lhecimento da população mundial, com o consequente número crescente de pacientes 
com fibrilação atrial, há cada vez mais associações de valvopatias com a doença arterial 
coronariana (DAC). Nesse grupo de pacientes para os quais há indicação emergencial 
ou eletiva de intervenção coronariana percutânea (ICP) com implante de stents, serão 
prescritos antiplaquetários e anticoagulantes ao menos nos primeiros meses pós-ICP. 
A prevenção do tromboembolismo (TE) com anticoagulantes, como a varfarina ou com 
os anticoagulantes orais diretos (AOD), é recomendada na maioria das diretrizes. O 
emprego dos escores CHADS2-VASc e HAS-BLED são úteis para a quantificação dos 
riscos TE e hemorrágicos.

Descritores: Valvopatias; Tromboembolismo; Fibrilação atrial; Inibidores dos fatores de 
coagulação sanguínea. 

ABSTRACT
Valvulopathies, especially in the presence of atrial fibrillation (AF), increase the risk of 

thromboembolic events, which in addition to modifying the natural history of the disease; have a 
significant impact on survival and quality of life of patients. In addition to the aging of the world’s 
population, with a consequent increase in the number of patients with atrial fibrillation, there are 
increasing cases of associations of valvular diseases with coronary artery disease (CAD). In 
this group of patients, in whom there is an emergency or elective indication for percutaneous 
coronary intervention (PCI) with the implantation of stents, antiplatelet and anticoagulant thera-
pies will be prescribed, at least in the first months after PCI. The prevention of thromboembolic 
events (TE) with anticoagulants, such as warfarin, or with direct oral anticoagulants (DAOCs), 
is recommended in most of the Guidelines. The use of the CHADS2-VASc and HAS-BLED 
scores are useful in the quantification of TE and hemorrhagic risks.

Descriptors: Valvulopathies; Thromboembolism; Atrial fibrillation; Blood coagulation 
factors inhibitors.
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INTRODUÇÃO
As doenças valvares, especialmente na presença da 

fibrilação atrial (FA), aumentam o risco de eventos tromboem-
bólicos, que além de modificar a história natural da doença, 
tem impacto muito significativo na sobrevida e na qualidade 
de vida dos pacientes. A prevenção do tromboembolismo 
(TE) por meio do uso dos anticoagulantes, seja com a var-
farina, já prescrita há mais de cinco décadas, ou com os 
anticoagulantes orais diretos (ACOD) está recomendada na 
maioria das Diretrizes.1-5 

Por outro lado em algumas circunstancias é necessário 
o emprego de anticoagulantes de uso parenteral como as 
Heparinas Não Fracionadas (HNF) ou as de Baixo Peso Mole-
cular (HBPM). Ambas são habitualmente prescritas por curtos 
períodos ao contrário dos anticoagulantes orais que são 
usados por tempo muito prolongado ou permanentemente.

Outro cenário cada vez mais frequente é a concomitância 
de fibrilação atrial e doença arterial coronária (DAC) nos quais 
há indicação emergencial ou eletiva de intervenção coronária 
percutânea (ICP) com implante de stents. Nesses casos o 
uso, em associação, de antiplaquetários e anticoagulantes 
se faz necessário ao menos nos primeiros meses pós-ICP.1-5 

Prescritos isoladamente ou em associação com anti-
plaquetários, por curtos períodos ou como tratamento de 
manutenção, a anticoagulação pode causar complicações 
hemorrágicas, sendo esse o principal limitante dessa farma-
cointervenção. O uso dos escores CHADS2-VASc e HAS-BLED 
são úteis na quantificação dos riscos TE e hemorrágicos.6,7 

NACOS / ACODS
Embora a varfarina, seja ainda o anticoagulante mais 

utilizado na prática clínica, suas limitações farmacodinâmicas 
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e farmacocinéticas estimularam pesquisas para o desenvolvi-
mento de novas moléculas anticoagulantes com administra-
ção por via oral, início de ação rápido e pouca interação com 
medicamentos e alimentos (Tabela1). Que fossem capazes 
de evitar a difícil manutenção mensal do INR em níveis ideais, 
e que seu efeito fosse rapidamente reversível. 

Os dois primeiros representantes dessa classe foram a 
dabigatrana (inibidor direto da trombina) e a rivaroxabana 
(inibidor direto do fator X ativado). Em seguida foi introdu-
zida em nosso meio a apixabana e brevemente teremos a 
edoxabana. Embora todas tenham sido testadas inicialmente 
no território venoso sua grande indicação é a prevenção de 
eventos isquêmicos cerebrais e sistêmicos em pacientes 
portadores de fibrilação atrial. O Quadro 1 ilustra os locais 
de ação de cada um dos ACODs na cascata de coagulação.

Essas características, aliadas a eficácia e segurança, po-
dem aumentar a aderência a anticoagulação oral prolongada 
(ACOP) e ampliar o número de pacientes adequadamente 
tratados. A seguir descreveremos brevemente algumas ca-
racterísticas de cada uma dessas moléculas.

A dabigatrana é um inibidor direto da trombina, testada 
no estudo RE-LY, que incluiu mais de 18.000 pacientes, para 
prevenção de TE sistêmico em pacientes portadores de FA 
paroxística ou permanente, com idade acima de 75 anos ou, 
nos mais jovens, com mais de um fator de risco (insuficiência 

Tabela 1. Interações alimentares com varfarina.

Agonistas Antagonistas
Óleo de peixe
Manga
Suco de laranja

Hortaliças verdes (brócolis, couve, 
couve-flor, alface) e abacate.
Leite de soja, óleo de soja e chá verde

cardíaca, diabetes, hipertensão arterial ou história prévia 
de AVC). As doses de dabigatrana testadas foram 110mg e 
150mg duas vezes ao dia. A taxa anual de AVC ou embolia 
sistêmica foi de 1,71% para a varfarina e 1,54% para a dabi-
gatrana 110mg e 1,11% para dose de 150mg. A taxa de AVC 
hemorrágico foi mais baixa com as duas doses da dabiga-
trana, 150mg (0,10%) e 110mg (0,12%) comparado com a 
varfarina (0,38%) estatisticamente significante (p<0,001). A 
taxa de sangramento maior foi com a varfarina. Observou-se 
também discreto aumento no risco de sangramento gastroin-
testinal com a dose de 150mg, e uma tendência maior de 
risco de infarto do miocárdio.8 

O estudo ROCKET-AF comparou a rivaroxabana à varfari-
na na prevenção de tromboembolismo sistêmico em 14.264 
pacientes com FA não valvar e fatores de risco para trom-
boembolismo (CHADS2 médio = 3,47). Foi utilizada dose fixa 
de 20mg de rivaroxabana 1x/dia, e 15mg para pacientes com 
depuração renal (entre 30-49ml/min). Baseado na intenção 
de tratar, o acidente tromboembólico ocorreu em 2,1% ao 
ano no grupo que recebeu rivaroxabana, e 2,4% no grupo 
da varfarina (p<0,001 para não inferioridade).9 

A apixabana foi inicialmente avaliada no AVERROES 
que utilizou a dose de 5mg duas vezes ao dia comparada 
com a aspirina em 5.599 pacientes com FA e com risco para 
AVC, que não poderiam fazer uso de varfarina. O estudo foi 
interrompido precocemente pela observação de redução de 
tromboembolismo sistêmico e AVC com a apixabana (1,6% 
versus 3,7%).6 Já no estudo ARISTOTLE a apixabana, foi 
comparada com a varfarina, com critério de não inferioridade 
em 18.201 pacientes com FA, e pelo menos um fator de risco 
adicional para acidente vascular cerebral. No seguimento 

Via Intrínseca

Fator XI Fator XIa

Fator IX

Fator X Fator Xa

Trombina

Dabigatrana

Fibrinogênio Fibrina

Rivaroxabana
Apixabana
Edoxabana

Heparina não fracionada
Heparina de baixo peso molecular

Via final comum
Heparina não
fracionada

Fator VIII

Fator V Fator Va

Fator VIIa Fator VII
Fator tecidual

Protrombina

Complexo VIII

Fator IXa

Varfarina

Varfarina

Varfarina

Varfarina

Fator de von 
Willebrand

Via Extrínseca

Adaptado de Fernandes CJCS et al. J BrasPneumol. 2016;42(2):146-154.

Quadro 1. Locais de ação dos AOAD na cascata de coagulação.
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de 1,8 anos, a taxa de eventos primários foi de 1,27% ao 
ano no grupo apixabana comparado com 1,60% no grupo 
varfarina. A taxa de AVC foi de 0,97% ao ano para o grupo 
apixabana e de 1,05% para o grupo varfarina, portanto, a 
apixabana se mostrou superior à varfarina na redução de 
AVC e tromboembolismo sistêmico, além de reduzir o risco 
de hemorragia e a mortalidade.10-12 

Finalmente a edoxabana foi testada também contra var-
farina no estudo ENGAGE AF, que incluiu mais de 21.000 
pacientes com fibrilação atrial, idade média de 72 anos e 
seguimento de 2,8 anos, em duas doses: 30 e 60 mg, sendo 
ambas não-inferiores à varfarina na prevenção de AVC ou 
embolia sistêmica. Em relação aos desfechos secundários, 
a dose de 60 mg de edoxabana apresentou resultados sig-
nificativamente superiores à varfarina. As taxas de morte 
cardiovascular foram de 2,74% versus 3,43%, respectiva-
mente, nos grupos edoxabana 60 mg e varfarina (p=0,01).13

DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES
A seguir descreveremos algumas das principais reco-

mendações para DOACs baseadas em evidências para 
pacientes portadores de valvopatias.1-5

Critérios para anticoagulação nas próteses valvares 
biológicas.

Recomendação Classe I para profilaxia de tromboembo-
lismo na doença valvar com valva nativa

Classe de 
recomendação Indicação Nível de 

evidência

Classe I

Profilaxia antitrombótica com 
anticoagulante oral em pacien-
tes com prótese biológica em 
fibrilação atrial.

B 

Classe IIb

Profilaxia antitrombótica com 
anticoagulante oral durante os 
três primeiros meses após im-
plante de prótese biológica em 
pacientes em ritmo sinusal.

B

Classe III

Profilaxia antitrombótica com 
anticoagulante oral a longo 
prazo em pacientes com pró-
tese biológica em ritmo sinusal, 
na ausência de outras condições 
que indiquem anticoagulação.

C

Recomendações para tratamento farmacológico na es-
tenose mitral

Classe de 
recomendação Indicação Nível de 

evidência

Classe I

Anticoagulação oral plena na 
EM associada a evento embólico 
prévio, trombo atrial esquerdo ou 
fibrilação atrial.

B

Classe IIa

Anticoagulação oral plena na 
EM com átrio esquerdo >55mm 
e evidência de contraste atrial 
espontâneo.

C

Classe IIa

Associação de aspirina em baixas 
doses (50 a 100mg) à anticoagu-
lação oral plena após ocorrência 
de evento embólico ou trombo 
atrial esquerdo em pacientes 
adequadamente anticoagulados.

C

Classe de 
recomendação Indicação Nível de 

evidência

Classe I

Profilaxia antitrombótica com 
anticoagulantes orais em pa-
cientes com doença valvar e 
ritmo de FA.

B

Profilaxia antitrombótica com 
anticoagulantes orais em pa-
cientes com doença valvar e 
episódio prévio de TE em ritmo 
sinusal.

B

Anti-Vitamina K (INR 2.0–3.0) é 
recomendado  para prevenção 
de AVCI em pacientes com este-
nose mitral moderada a severa.* 

B

Anticoagulação na presença de 
trombo em átrio esquerdo. C

* Os ACODs não são indicados nessa situação (Classe III NE B).3

Recomendação Classe IIa para profilaxia de tromboem-
bolismo na doença valvar com valva nativa

Classe de 
recomendação Indicação Nível de 

evidência

Classe IIa

Anticoagulação em paciente 
com átrio esquerdo ≥ 55mm 
na presença de contraste es-
pontâneo em ritmo sinusal.

C

Profilaxia antitrombótica com as-
pirina em pacientes com doença 
valvar e ritmo de FA com con-
traindicação aos anticoagulantes 
orais.

B

Associação de aspirina em pa-
cientes com doença valvar em 
ritmo de FA com episódio de TE 
na vigência de anticoagulação 
oral com INR adequado.

C

A profilaxia antitrombótica com anticoagulantes orais em 
pacientes com doença valvar nativa em ritmo sinusal e sem 
evidência de TE prévio, trombo atrial ou contraste espontâ-
neo, tem recomendação classe III e nível de evidencia C.3 
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Recomendação de anticoagulação em prótese biológica PREVENÇÃO DO TROMBOEMBOLISMO NA 
GESTAÇÃO EM PACIENTES PORTADORAS 
DE PRÓTESES MECÂNICAS

Apesar de não haver contraindicação, a gravidez em pa-
cientes portadoras de próteses mecânicas, é considerada 
de alto risco para TE, portanto as gestantes necessitam de 
ACOP plena durante a gravidez. As heparinas por sua vez, não 
atravessam a barreira placentária, sendo a HBPM uma opção 
segura nesses casos.2 As recomendações para a prevenção 
de TE nesse grupo de gestantes são descritas a seguir:
a. Substituição da varfarina pela HBPM antes da quinta 

semana de gestação. 
b. Manutenção da HBPM até a 12ª semana de gestação 

(controle pelo fator anti-Xa na faixa de 0,6 a 1,0U/mL);
c. Reintrodução da varfarina em substituição à HBPM da 

12ª semana até a 36ª semana de gestação, com controle 
convencional do INR;

d. Suspensão da varfarina e introdução de HNF ou HBPM 
entre a 36ª semana de gestação até quatro ou 18 horas 
antes do parto, respectivamente; 

e. Reintrodução da HNF ou HBPM seis horas após o parto e 
da varfarina 48 horas após o parto. Quando for novamente 
atingido o INR-alvo, a heparina deverá ser suspensa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora subgrupos de pacientes portadores de lesão valvar 

ou próteses valvares tenham sido analisados após a finalização 
dos principais estudos que avaliaram os riscos e benefícios dos 
DOACs em comparação com a varfarina, as recomendações 
das Diretrizes atuais para prescrição desses fármacos ainda 
não autorizam seu pleno uso em todos os valvopatas.14,15 
A Diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia já recomen-
da que os DOACs devam ser prescritos pré-cardioversão 
(Classe de Recomendação I e IIa), pós intervenção coronária 
percutânea com implante de stents em pacientes com FA 
(Classe de Recomendação IIa) e em substituição a varfarina, 
em todos os pacientes com indicação de ACOP (Classe de 
Recomendação I com Nível de Evidencia A).16

Ainda há lacunas no conhecimento, aguardando res-
postas definitivas quanto ao emprego dos DOACs. Alguns 
estudos em curso e outros em fase de conclusão serão 
capazes de responder a questões ainda incertas tanto nas 
valvopatias como da doença coronária. O estudo Compass, 
comparou a rivaroxabana com aspirina, em pacientes porta-
dores de doença coronária, e foi interrompido precocemente 
pelos resultados favoráveis no grupo rivaroxabana, seus 
resultados em detalhes, serão divulgados brevemente.

No território venoso, os riscos de TE também são elevados 
principalmente em cardiopatas internados com insuficiência 
cardíaca descompensada.17 O uso dos DOACs também 
poderá ter indicação, nessa população de alto risco, tanto 
na prevenção quanto no tratamento.18,19 

A valvopatia mitral pode cursar com graus variá-
veis de trombose atrial esquerda, conforme ilustra a 
Figura 1. Há relatos, a respeito de bons resultados na 
resolução de trombos com DOACs em pacientes com FA 
e valvopatia mitral, conforme demonstra a Figura 220,21 e 
após sua resolução (Figura 3). Entretanto até o momento 

Classe de 
recomendação Indicação Nível de 

evidência

Classe I

Profilaxia antitrombótica com 
anticoagulante oral em pacien-
tes com prótese biológica em 
fibrilação atrial.

B

Classe IIa

Profilaxia antitrombótica com an-
ticoagulante oral durante os três 
primeiros meses após implante 
de prótese biológica em pacien-
tes em ritmo sinusal.

B

Classe III

Profilaxia antitrombótica com an-
ticoagulante oral a longo prazo 
em pacientes com prótese bio-
lógica em ritmo sinusal, na au-
sência de outras condições que 
indiquem anticoagulação.

C

Recomendação de anticoagulação em prótese mecânica

Classe de 
recomendação Indicação Nível de 

evidência

Classe I
Manter INR entre 2,0 e 3,0 em 
pacientes com prótese mecânica 
aórtica em ritmo sinusal.

B 

Classe I
Manter INR entre 2,5 e 3,5 em 
pacientes com prótese mecânica 
aórtica em fibrilação atrial.

B

Classe I

Manter INR entre 2,5 e 3,5 em 
pacientes com prótese mecâni-
ca mitral independente do ritmo 
cardíaco.

C

NACOs Classe de 
recomendação Indicação Nível de 

evidência

Dabigatrana Classe III

A  d a b i g a t r a -
n a  n ã o  f o i 
adequadamente 
testada e não 
deve ser usada 
em portadores de 
próteses valvares 
mecânicas e doen-
ça valvar grave.

B

Rivaroxabana Classe III

A rivaroxabana não 
foi adequadamen-
te testada e não 
deve ser usada 
em portadores de 
próteses valvares 
mecânicas e doen-
ça valvar grave. 

B

Testada em comparação com a varfarina, no estudo RE-
-ALIGN a dabigatrana foi precocemente suspensa pela maior 
ocorrência de eventos (AVC, infarto do miocárdio e trombose 
de prótese mecânica). Houve também maior sangramento 
no pós-operatório nos usuários de dabigatrana.14

Recomendação de anticoagulação com DOACs em pró-
teses valvares
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há poucos dados conclusivos publicados no subgrupo 
de pacientes com próteses biológicas. Encontra-se 
em andamento o estudo River, desenhado no Brasil, 
ainda em fase de inclusão, que compara rivaroxabana 
com a varfarina, em pacientes com prótese biológica. 
Atualmente há cerca de 400 pacientes incluídos e o 
estudo River certamente responderá a essa questão 
ainda em aberto.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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