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 Anticoagulação oral 
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Anticoagulação oral EDITORIAL 

Cada vez mais se fala de 

anticoagulação oral e 

têm surgido até novos 

medicamentos. 

Nesta edição vamos per-

ceber para que serve a 

anticoagulação oral e 

aprender a minimizar os 

seus riscos.   

Nº 43 - maio 2015 
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Há situações que levam a que haja uma maior tendência para formar coágulos no san-

gue, nomeadamente quando são substituídas válvulas do coração ou como resultado 

de doenças como a fibrilação auricular, aumentando o risco de tromboses. A terapêuti-

ca anticoagulante oral serve para diminuir este risco, tornando o sangue mais fluido. Os 

medicamentos usados mais conhecidos são a varfarina (Varfine®) e o acenocumarol 

(Sintrom®). Recentemente surgiram novos medicamentos com esta mesma função - 

dabigatrano (Pradaxa®), rivaroxabano (Xarelto®) e apixabano (Eliquis®). 

 

Iniciei esta terapêutica. Quanto tempo vou fazê-la? 

A duração da terapêutica anticoagulante oral depende da sua indicação. Há doentes 

que a terão de fazer apenas durante alguns meses e outros terão de a fazer durante 

toda a vida. 

 

Qual a dosagem? 

Os doentes medicados com varfarina ou acenocumarol devem ser monitorizados, atra-

vés de uma análise sanguínea, que permite calcular o INR (Rácio Internacional Normali-

zado). O valor ideal de INR deve ser decidido pela sua equipa de saúde e a dose de 

medicamento vai ser ajustada, de forma a atingir esse valor. Encontrando-se estável, o 

controlo poderá ser alargado (frequentemente mensal). Se o INR estiver alterado (acima 

ou abaixo do valor pretendido), o controlo deverá ser feito com maior frequência. 

 

Não estou controlado. Porquê? 

A varfarina/acenocumarol estão sujeitos a interações com medicamentos (amiodarona, 

metronidazol, rifampicina, ciprofloxacina, aspirina, anti-inflamatórios não esteroides, erva 

S. João, gingko biloba, entre muitos outros), alimentos (abacate, espinafres, brócolos…) 

e situações de doença (diarreia, insuficiência cardíaca, febre, híper ou hipotiroidismo, 

doença hepática…), que podem aumentar ou diminuir o seu efeito. 

No que diz respeito à alimentação, mais importante do que limitar a ingestão destes ali-

mentos é fazer uma dieta equilibrada e consistente, sem grandes variações. 

Sempre que alterar a sua medicação habitual, informe a sua equipa de saúde e questi-

one sobre possíveis interações. 
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(custo chamada local) 

Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 

E os novos anticoagulantes orais? 

O dabigatrano, rivaroxabano e apixabano não re-

querem monitorização através do INR mas exigem 

da mesma forma vigilância regular pela sua equipa 

de saúde. A função renal do doente deve ser vigia-

da. 

A dose de medicamento é fixa (podendo em alguns 

casos ter de ser ajustada, de acordo com caracterís-

ticas do doente), apresentam menos interações me-

dicamentosas do que os anticoagulantes orais mais 

antigos, são eficazes e têm vindo a demonstrar que 

são seguros, embora haja menor disponibilidade de 

dados de segurança/eficácia a longo prazo. 

Como desvantagens, não existe antídoto e têm uma 

semivida (duração) longa. O seu preço é mais eleva-

do do que o da varfarina ou acenocumarol.  

 

E há complicações? 

A complicação mais comum dos anticoagulantes é a hemorragia.  

São sinais de alerta dores de cabeça, tonturas, urina vermelha, fezes negras ou com san-

gue e equimoses (pisaduras) na pele ou mucosas. Deverá dirigir-se ao seu médico assis-

tente ou ao Serviço de Urgência. 

Reduza o risco tendo cuidado ao manusear objetos cortantes e prevenindo quedas 

(relembre a nossa newsletter nº 38 - dezembro 2014). 

 

Vou ser operado. E agora? 

A atitude a tomar vai depender do seu risco individual de trombose/hemorragia e do 

risco do procedimento a realizar. Há procedimentos considerados de baixo risco hemor-

rágico, como muitos procedimentos dentários, procedimentos dermatológicos (pele) e 

cirurgia a cataratas (olhos), para os quais não será habitualmente necessário suspender 

a anticoagulação oral. Deve ser a sua equipa médica a esclarecê-lo e a tomar essa 

decisão.  Nos casos que exigem suspensão da anticoagulação oral, há medicação que 

terá de ser feita, de forma a manter o risco de trombose baixo. 

 

Alguns cuidados: 

Evite bebidas alcoólicas (o ál-

cool interfere com estes medi-

camentos). 

Evite mudanças bruscas na ali-

mentação. 

Não é aconselhável praticar 

exercício físico de alto impacto. 

Evite injeções intramusculares, 

pelo risco de hematomas. 

Se está a pensar engravidar, 

fale com o seu médico. Esta 

medicação não deve ser usada 

na gravidez.  


