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Os antagonistas da vitamina K (AVK) têm a 
vantagem de poderem ser ministrados por via 
oral; por outro lado, o controle feito pela ra-
zão normalizada internacional (RNI) pode ser 
difícil em alguns casos já que os AVK possuem 
janela terapêutica estreita, podendo haver in-
teração com dieta e grande número de medi-
camentos, além de necessitarem de acompa-
nhamento rigoroso para ajuste da dose a fim 
de assegurar que os efeitos anticoagulantes 
permaneçam no intervalo terapêutico. Os li-
mites da concentração plasmática da varfari-
na, para atuar como anticoagulante ou anti-
trombótico, são próximos e difíceis de serem 
mantidos sem flutuação. Inúmeras situações, 
por vezes impossíveis de serem evitadas, com-
prometem o resultado do tratamento propos-
to. Diante de sua concentração plasmática 
aquém do desejado, a varfarina é ineficaz, 
expondo a risco de tromboembolismo; em 
excesso, há o risco de sangramento.7-10

Considerações finais
Frente à dificuldade de se man-
ter os níveis terapêuticos de al-
guns medicamentos orais, se faz 
necessário estabelecer progra-
mas de monitoramento clínico 
devido ao polimorfismo genéti-
co que pode influenciar a varia-
bilidade de dose da varfarina. 

Já os novos anticoagulantes orais 
apresentam segurança na utiliza-
ção e aspectos farmacológicos im-
portantes, como diminuição na in-
teração com alimentos, posologia 
diária facilitada, não necessitam 
de acompanhamento laboratorial 
rigoroso, além de apresentarem 
estudos com quantitativo elevado 
de pacientes participantes, sendo 
de extrema relevância.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) as enfermidades cerebrovasculares, cardiovascu-
lares e renovasculares, as neoplasias, as doenças respiratórias e o diabetes 
mellitus. A OMS também inclui as doenças que contribuem para o sofri-
mento dos indivíduos, famílias e sociedade, como as desordens mentais e 
neurológicas, as doenças bucais, ósseas e articulares, as desordens gené-
ticas e as enfermidades oculares e auditivas.1-3 Considera-se que todas elas 
requerem contínua atenção e esforços de um grande conjunto de equipa-
mentos de políticas públicas e recursos humanos em geral.

Os avanços na terapêutica cardiovascular vão além de moléculas inova-
doras, com formas farmacêuticas que apresentam diferenças na biodis-
ponibilidade e bioequivalência, estimulando o médico, o farmacêutico e a 
equipe multiprofissional a avaliar pontos importantes que evidenciam os 
benefícios de cada princípio ativo.4-6

Do ponto de vista farmacológico, a janela terapêutica pode ser conceitua-
da como uma faixa de concentração de medicamento no organismo capaz 
de produzir efeitos terapêuticos adequados sem causar efeitos tóxicos.6 Tem 
por objetivo fornecer parâmetros de concentração segura de determinado 
medicamento, orientando dosagens a serem indicadas ao paciente para um 
benefício terapêutico com efeitos adversos mínimos. Alguns aspectos como 
idade, sexo, características físicas e genéticas, atividade física, estresse e doen-
ças também podem afetar a biodisponibilidade de um fármaco.7-9

Os medicamentos orais apresentam especificidades que precisam ser monito-
radas sempre que necessário para evitar erros de doses, posologias alteradas e 
modificações na farmacocinética quando administrados com alguns alimentos. 7-9

Nos últimos anos, importantes observações relacionadas à anticoagulação se 
baseiam na ação dos medicamentos em programas de prevenção ou tratamen-
to de doenças cardiovasculares.7-10
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Considerações finais
A educação médica continuada auxilia médi-
cos, farmacêuticos e enfermeiros a fornece-
rem gerenciamento abrangente para todos 
os pacientes que recebem medicamentos  
anticoagulantes, além de promover experiên-
cia para toda a equipe de saúde, garantindo 
eficácia e segurança aos pacientes que preci-
sam da anticoagulação.16
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Os anticoagulantes usados no passado para tratamento e pre-
venção das doenças tromboembólicas eram apenas as hepa-
rinas e os AVK. Essas medicações têm limitações importantes, 
como a estreita janela terapêutica e a alta variação dose-respos-
ta para cada indivíduo, demandando monitorização laboratorial 
frequente. Os AVK têm muitas interações medicamentosas e po-
dem ser alterados até pela dieta (alimentos ricos em vitamina K), 
causando problemas principalmente quando a anticoagulação é 
indicada por tempo indeterminado.11 A heparina é utilizada na 
prática clínica desde a década de 30. Há vários efeitos colate-
rais relacionados ao seu uso, como hemorragias, osteoporose, 
reações cutâneas, eosinofilia, alopecia, alterações nos testes da 
função hepática e hipercalcemia ocasional. No entanto, um dos 
mais importantes é a trombocitopenia.12

Por conta dessas limitações, foram necessárias pesquisas para o de-
senvolvimento de novas drogas anticoagulantes.13 Os anticoagulan-
tes orais diretos (DOACs, direct oral anticoagulants) têm uma ampla 
janela terapêutica, com poucas interações medicamentosas, nenhu-
ma interação dietética e não requerem ajuste de dose de acordo com 
os resultados dos testes de coagulação de rotina. Apesar dessas van-
tagens sobre a varfarina, os DOACs continuam sendo medicamentos 
que requerem conhecimento para seu uso seguro. Há evidências de 
que a não adesão, dosagens off-label e transições inadequadas du-
rante a terapia com DOACs aumentem o risco de sangramento e 
complicações tromboembólicas.14 Apesar desses riscos, não há indi-
cação de monitorização da ação anticoagulante dos DOACs.15

Embora os DOACs sejam aprovados para um número crescente 
de indicações, ainda existem populações de pacientes que não 
são bons candidatos. A experiência existente na literatura deve ser 
aproveitada para otimizar todas as terapias anticoagulantes. O mé-
dico bem treinado no uso dos anticoagulantes deve providenciar 
a seleção inicial da terapia medicamentosa e o gerenciamento da 
dose, reforçar a educação e a adesão do paciente, bem como ge-
renciar interações medicamentosas e procedimentos invasivos. No 
caso de uma transição para outra estratégia anticoagulante (por 
exemplo, redução de dose depois de seis meses em paciente com 
tromboembolismo venoso), ela deverá ocorrer sob supervisão mé-
dica, de preferência com quem conheça o caso em detalhes. Essa 
estratégia limita o risco de atendimento fragmentado ao paciente e 
garante que a anticoagulação terapêutica seja conduzida de forma 
adequada, reduzindo o risco de efeitos colaterais. 
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