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RESUMO 

 

 

BOLELA, F. Estado de saúde e adesão ao tratamento de pacientes atendidos em ambulatório 
especializado em anticoagulação oral. 2013. 103f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Estudo exploratório, de delineamento longitudinal, com 81 pacientes em uso de 
anticoagulante oral e que foram avaliados durante internação e dois meses após a alta. Os 
objetivos foram acompanhar a evolução quanto á terapia de anticoagulação oral e adesão ao 
tratamento; comparar o estado geral de saúde e a presença de sintomas de ansiedade e 
depressão. Foram utilizados instrumentos específicos para avaliar adesão ao tratamento 
medicamentoso (Medida de Adesão aos Tratamentos), estado geral de saúde (Escala Visual 
Analógica) e presença de sintomas de ansiedade (HADS-Ansiedade) e depressão (HADS-
Depressão). As análises estatísticas realizadas foram: Teste t de Student pareado para 
comparar as médias do estado geral de saúde e da HADS; Modelo Linear de Efeitos Mistos 
para analisar a associação entre estado geral de saúde, ansiedade, depressão e tempo de 
avaliação no estudo. O nível de significância adotado foi 0,05. Entre os participantes, 54,3% 
eram mulheres, com idade média de 59,5 anos e nível médio de instrução de 5,1 anos. A 
principal indicação clínica para uso do medicamento foi formação de trombos (34,6%), sendo 
a varfarina o anticoagulante oral mais utilizado (97,5%). Dois meses após a alta, todos os 
pacientes foram classificados como aderentes ao tratamento e 42% mantiveram o INR na 
faixa terapêutica. As diferenças entre as médias do estado geral de saúde, HADS-Ansiedade e 
HADS-Depressão durante a internação e dois meses após a alta não foram estatisticamente 
significantes (p=0,78; p=0,27 e p=0,40, respectivamente). Em relação á presença de 
ansiedade, quando associamos as duas variáveis de forma categórica, com e sem sintomas, e o 
tempo de avaliação, 38 (46,9%) pacientes foram classificados como “sem sintomas” de 
ansiedade e 22 (27,1%) “com sintomas”, sendo esta associação estatisticamente significante 
(p<0,001). Para depressão, a maioria (55; 67,9%) foi classificada como “sem sintomas” e 11 
(13,6%) “com sintomas”, sendo tal associação estatisticamente significante (p<0,001). Ao 
analisarmos as médias do estado geral de saúde segundo tempo e grupo de sintomas, 
resultados estatisticamente significantes foram obtidos apenas quando comparamos os valores 
entre os grupos sem sintomas de depressão (M=80,5; D.P.=23,46) e com sintomas (M=62,5; 
D.P.=26,07) (p=0,021), dois meses após a alta e quando comparamos as médias do grupo com 
sintomas de depressão, na internação (M= 75,37; D.P.=25,02) e dois meses após a alta 
(M=62,5; D.P.=26,07) (p=0,046). Identificar o perfil clínico de pacientes em uso de 
anticoagulante oral, desde a internação até dois meses de seguimento ambulatorial; conhecer 
sua percepção sobre estado de saúde, presença de sintomas de ansiedade e de depressão e a 
adesão ao tratamento são ações importantes a serem consideradas no atendimento desses 
pacientes. Tais resultados poderão ser utilizados para nortear mudanças na organização do 
ambulatório de anticoagulação oral e no planejamento da assistência de enfermagem a tais 
pacientes. 

 
Palavras-chave: anticoagulantes, estado geral de saúde, ansiedade, depressão, adesão ao 
tratamento. 
 

  



ABSTRACT 

 

 

BOLELA, F. Health condition and treatment adherence of patients attended at a specialized oral 
anticoagulation outpatient clinic. 2013. 103p. Doctoral Dissertation – University of São Paulo 
at Ribeirão Preto College of Nursing, São Paulo, 2013. 
 
This exploratory and longitudinal research involved 81 patients under oral anticoagulation 
treatment, who were evaluated during hospitalization and two months after discharge. The 
objectives were to follow the patients’ clinical evolution, considering the oral anticoagulation 
therapy and treatment adherence; and to compare the general health condition and the 
presence of anxiety and depression symptoms. Specific instruments were used to assess 
adherence to medication treatment (Treatment Adherence Measure), general health condition 
(visual analogue scale) and the presence of anxiety (HADS-Anxiety) and depression 
symptoms (HADS-depression). For the sake of statistical analysis, the following were 
applied: Student’s paired t-test to compare the mean scores for the general health condition 
and HADS scores; the Linear Fixed Effects Model to analyze the association between general 
health condition, anxiety, depression and research moment. Significance was set at 0.05. 
Among the participants, 54.3% were women, with a mean age of 59.5 years and a mean 
education time of 5.1 years. The main clinical indication for medication use was the formation 
of thrombi (34.6%), with warfarin as the most used oral anticoagulant drug (97.5%). AT two 
months after discharge, all patients were classified as adherent to the treatment and 42% 
maintained their INR within the therapeutic range. The differences between the mean general 
health, HADS-Anxiety and HADS-Depression scores during hospitalization and two months 
after discharge were not statistically significant (p=0.78; p=0.27 and p=0.40, respectively). As 
regards the presence of anxiety, when the two variables are associated categorically, with and 
without symptoms, and the research moment, 38 (46.9%) patients were classified as “without 
symptoms” of anxiety and 22 (27.1%) “with symptoms”, with a statistically significant 
association (p<0.001). As for depression, the majority (55; 67.9%) was classified as “without 
symptoms” and 11 (13.6%) “with symptoms”, a statistically significant association (p<0.001). 
The analysis of the mean general health condition scores according to the research moment 
and group of symptoms only revealed statistically significant results when comparing the 
groups without (M=80.5; S.D.=23.46) and with symptoms (M=62.5; S.D.=26.07) (p=0.021) 
two months after the discharge and when comparing the mean scores for the group with 
depression symptoms during hospitalization (M= 75.37; S.D.=25.02) and two months after 
the discharge (M=62.5; S.D.=26.07) (p=0.046). Identifying the clinical profile of patients 
under oral anticoagulant therapy since hospitalization and after two months of outpatient 
monitoring and getting to know their perceived health condition, presence of anxiety and 
depression symptoms and treatment adherence are important actions for consideration in care 
delivery to these patients. These results can be used to guide changes in the organization of 
the oral anticoagulation outpatient clinic and in nursing care planning for these patients. 
 
Key words: anticoagulant drugs, general health status, anxiety, depression, treatment 
adherence. 
 

  



RESUMEN 

 

 

BOLELA, F. Estado de salud y adhesión al tratamiento de pacientes atendidos en ambulatorio 
especializado en anticoagulación oral. 2013. 103h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería 
de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Estudio exploratorio, con diseño longitudinal, entre 81 pacientes en tratamiento 
anticoagulante oral, que fueron evaluados durante hospitalización y dos meses tras el alta. Los 
objetivos fueron seguir la evolución respecto a la terapia anticoagulante oral y adhesión al 
tratamiento; comparar el estado general de salud y la presencia de síntomas de ansiedad y 
depresión. Fueron utilizados instrumentos específicos para evaluar la adhesión al tratamiento 
medicamentoso (Medida de Adhesión a los Tratamientos), estado general de salud (escala 
analógica visual) y presencia de síntomas de ansiedad (HADS-Ansiedad) y depresión (HADS-
Depressão). Los siguientes análisis estadísticos fueron efectuados: Test t de Student pareado 
para comparar los scores medios del estado general de salud y HADS; Modelo Linear de 
Efectos Mixtos para analizar la asociación entre estado general de salud, ansiedad, depresión 
y momento de evaluación. El nivel de significancia fue 0,05. Entre los participantes, 54,3% 
era mujer, con edad promedia de 59,5 años y tiempo promedio de estudio de 5,1 años. La 
principal indicación clínica fue formación de trombos (34,6%), siendo la warfarina el 
anticoagulante oral más utilizado (97,5%). Dos meses después del alta, todos los pacientes 
fueron clasificados como adherentes al tratamiento y 42% mantuvo el INR dentro del rango 
terapéutico. La diferencia entre los promedios del estado general de salud, HADS-Ansiedad y 
HADS-Depresión durante la hospitalización y dos meses después del alta no fueron 
estadísticamente significantes (p=0,78; p=0,27 y p=0,40, respectivamente). Respecto a la 
presencia de ansiedad, cuando asociamos las dos variables categóricas, con y sin síntomas, y 
el tiempo de evaluación, 38 (46,9%) pacientes fueron clasificados como “sin síntomas” de 
ansiedad y 22 (27,1%) “con síntomas”, siendo esta asociación estadísticamente significante 
(p<0,001). Para depresión, la mayoría (55; 67,9%) fue clasificada como “sin síntomas” y 11 
(13,6%) “con síntomas”, siendo tal asociación estadísticamente significante (p<0,001). 
Cuando analizamos los scores promedios del estado general de salud según el tiempo y grupo 
de síntomas, resultados estadísticamente significantes fueron alcanzados solamente cuando 
comparamos los valores entre los grupos sin síntomas de depresión (M=80,5; D.E.=23,46) y 
con síntomas (M=62,5; D.E.=26,07) (p=0,021), dos meses tras el alta y cuando comparamos 
los scores medios del grupo con síntomas de depresión, durante la hospitalización (M= 75,37; 
D.E.=25,02) y dos meses tras el alta (M=62,5; D.E.=26,07) (p=0,046). Identificar el perfil 
clínico de pacientes en tratamiento anticoagulante oral, desde la hospitalización hasta dos 
meses de monitoreo ambulatorio; conocer su percepción sobre el estado de salud, la presencia 
de síntomas de ansiedad y de depresión y la adhesión al tratamiento son acciones importantes 
de ser consideradas en la atención a esos pacientes. Tales resultados podrán ser utilizados para 
orientar cambios en la organización del ambulatorio de anticoagulación oral y en la 
planificación de la atención de enfermería a tales pacientes. 
 
Palabras-clave: anticoagulantes, estado general de salud, ansiedad, depresión, adhesión al 
tratamiento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Justificativa do estudo 

 

 

O atendimento ambulatorial de pacientes em uso de anticoagulante oral (ACO) em 

clínicas especializadas tem sido defendido com a finalidade de monitorizar a terapia de 

anticoagulação oral (TAO). A realização de exames laboratoriais periódicos e os necessários 

ajustes na dosagem do medicamento proporcionam maior segurança ao paciente, além de 

facilitar a promoção de uma orientação para o uso do ACO de modo a torná-los 

corresponsáveis pelo tratamento, aptos a identificar precocemente sinais e sintomas de 

complicações relacionadas à terapia e também, mais aderentes ao tratamento. 

A implantação de tal serviço em um hospital de nível secundário no interior do estado 

de São Paulo foi uma proposta que teve início com um grupo de profissionais dessa 

instituição e de docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FMRP – USP) e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (EERP – USP), em novembro de 2009. A participação do enfermeiro nessa proposta de 

atendimento multidisciplinar foi baseada nos ambulatórios descritos na literatura nacional e 

internacional, detalhados no decorrer deste estudo. Este modelo de atendimento tem sido 

testado em outros países com resultados positivos.  

Após treinamento, o enfermeiro realiza o atendimento seguindo um protocolo pré-

estabelecido de acompanhamento da terapêutica de cada paciente, sendo responsável por 

avaliar o resultado do tempo de protrombina (TP), identificar possíveis situações que 

coloquem o paciente em risco para complicações e realizar as orientações necessárias a todos 

os pacientes. Apenas aqueles que se encontram fora da faixa indicada de anticoagulação para 

sua condição clínica são encaminhados para avaliação médica. 

A avaliação do atendimento deste ambulatório especializado em TAO será o foco 

deste estudo, o qual se encontra inserido em um projeto maior intitulado “Educação de 

pacientes para o uso de anticoagulantes orais: avaliação do impacto na qualidade de vida 

relacionada à saúde e na adesão ao tratamento” que visa testar intervenções educativas 

voltadas a essa população, em diferentes fases do tratamento. 
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1.2 Referencial teórico-metodológico 

 

 

1.2.1 Terapia de anticoagulação oral 

 

 

A era da anticoagulação oral teve início com o surgimento dos antagonistas da 

vitamina K, sendo o primeiro o dicumarol, isolado em 1940, seguido da varfarina (DITTUS; 

ANSELL, 2013)1. Os anticoagulantes orais são, predominantemente, antagonistas da vitamina 

K, importante cofator para a síntese hepática dos fatores de coagulação II (protrombina), VII, 

IX e X (GUIMARÃES; ZAGO, 2007). Os antagonistas da vitamina K produzem efeito 

anticoagulante ao interferir com a síntese de tais fatores, reduzindo, assim, sua concentração 

(DITTUS; ANSELL, 2013). 

Por mais de cinco décadas as drogas antivitamina K foram consideradas padrão-ouro 

na terapia de anticoagulação oral em longo prazo (GARCIA et al., 2008). 

No entanto, ao longo dos anos, pesquisas têm sido desenvolvidas para a obtenção de 

novos anticoagulantes, mais eficazes e seguros aos pacientes. 

Estudos norte-americanos obtiveram maior especificidade com a descoberta de um 

inibidor direto da trombina, administrado via oral, o ximelagatran. Todavia, tal medicamento 

mostrou-se eficaz em ensaios clínicos, porém, foram observadas alterações da função hepática 

em seus usuários, o que levou a sua retirada do mercado em 2006 (SOFF, 2012).  

Em seguida, outro inibidor direto da trombina, o dabigatran, foi submetido a extensas 

análises, mostrando-se eficaz na prevenção de tromboembolismos em pacientes submetidos a 

cirurgias ortopédicas (BLOMMEL; BLOMMEL, 2011), sendo que, em outubro de 2010 foi 

aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) também para a prevenção de acidente 

vascular encefálico (AVE) e fibrilação atrial (FA) não valvular.  

Simultaneamente foram desenvolvidos e estudados, em vários grupos de pacientes, 

agentes inibidores diretos do fator Xa, o rivaroxaban, o apixaban e mais recentemente, o 

edoxaban. 

Pesquisas já apontam que os novos ACO, que interagem em locais diferentes na 

cascata de coagulação, tem seu início de ação rápido, não requerem ajustes na dose (com 

exceção para os casos de insuficiência renal), não dependem de monitorização dos efeitos 

                                                 
1 Na presente tese foram utilizadas as normas da ABNT NBR 6023 para as citações e referências. 
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durante o tratamento, dispensando consultas tão frequentes à equipe de saúde e/ou coletas de 

sangue para controle da coagulação, todavia possuem um valor bem superior aos ACO 

antivitamina K e possuem a dificuldade do antídoto que reverta o seu efeito anticoagulante 

(SILVESTRE et al., 2012). 

O presente estudo aborda apenas a terapia de anticoagulação oral obtida pelo uso dos 

fármacos antivitamina K e serão tratados exclusivamente daqui em diante, ou seja, ao 

citarmos o uso dos anticoagulantes orais, estaremos nos referindo especificamente ao 

antivitamina K. Tais anticoagulantes orais são indicados para pacientes com doenças que 

precipitam uma ativação não desejada da coagulação sanguínea. Assim, eles atuam na 

profilaxia e no tratamento de eventos tromboembólicos e em diversas condições clínicas que 

podem desencadeá-los, tais como: fibrilação atrial, uso de próteses valvares cardíacas, 

insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do miocárdio (ROMANO; PINHEIRO JR; 

BARBOSA, 2006). 

No Brasil, os anticoagulantes orais mais utilizados são a varfarina e a femprocumona 

(GUIMARÃES; ZAGO, 2007). A varfarina é comercializada com o nome Marevan® e 

Coumadin® e a femprocumona, Marcoumar®. 

A anticoagulação oral pode ser influenciada por vários fatores capazes de alterar a 

ação terapêutica do fármaco, acarretando eventos adversos de natureza hemorrágica ou 

tromboembólica. Esses fatores podem ser relacionados às variações na ingestão de alimentos 

contendo vitamina K e dieta rica em gorduras; à interação com outros medicamentos; à 

presença de alteração no estado clínico do paciente como a ocorrência de quadros virais; ao 

aparecimento de hepatopatias e hipotireoidismo (HIRSH; FUSTER, 1994; SULLANO; 

ORTIZ, 2001; PARRONDO et al., 2003; GRINBERG, 2003). A grande variabilidade na 

resposta de cada indivíduo à dose em uso, exames laboratoriais de difícil padronização e 

problemas relacionados a não adesão ao tratamento são outros fatores que devem ser 

considerados (ANSELL et al., 2004). 

Ainda, problemas pré-analíticos como, por exemplo, erro na coleta do sangue ou na 

separação do plasma também são fatores a serem considerados uma vez que podem acarretar 

alterações do INR (SANTANA, 2006). 

A presença destes inúmeros fatores que alteram o efeito dos anticoagulantes orais faz 

com que seja necessário um constante monitoramento dos níveis de coagulação sanguínea dos 

pacientes, principalmente nos primeiros meses de tratamento.  

O uso de ACO pode permanecer por tempo indeterminado, dependendo da indicação. 

Em pacientes com episódio de trombose venosa profunda (TVP) ou tromboembolismo 



Introdução  |  18 

pulmonar (TEP), a literatura recomenda, no mínimo, três meses de uso de ACO, sendo que tal 

período pode estender-se de acordo com a avaliação dos fatores causais e do risco de 

recorrência do quadro clínico (JONG; COPPENS; MIDDELDORP, 2012; BAUER, 2010; 

ANSELL et al., 2008). Outras condições clínicas apontam ao uso contínuo e indeterminado 

do ACO, como em pacientes com fibrilação atrial e prótese valvar cardíaca (GUIMARÃES; 

ZAGO, 2007). 

Para monitoração da coagulação sanguínea são utilizados testes laboratoriais como o 

tempo de tromboplastina parcial (TTP), o TP e, em alguns casos, o tempo de trombina (TT) 

ou o nível de fibrinogênio. Para obter uma calibração da tromboplastina usada para testar o 

tempo de protrombina em relação a um padrão internacionalmente determinado, por 

convenção, o TP é relatado, atualmente, com a Razão Normalizada Internacional (RNI), mais 

conhecida pela expressão em inglês International Normalized Ratio (INR), ou seja, a razão do 

tempo de protrombina de controle, elevado a uma potência do Índice Internacional de 

Sensibilidade (ISI) (ROMANO; PINHEIRO JR; BARBOSA, 2006).  

As condutas clínicas para a dosagem prescrita e o controle do INR têm sido 

frequentemente revisadas. As recomendações mais recentes da American Heart Association 

estabelecem que a moderada intensidade da anticoagulação, ou seja, valores de INR entre 2,0 

e 3,0 é efetiva para a maioria dos indivíduos e indicações (GUYATT et al., 2008). As 

diretrizes do British Committee for Standards in Haematology (BCSH) já se referem ao INR 

alvo e não mais a faixa-alvo, no que tange às recomendações do valor ideal de INR de acordo 

com as indicações para uso do ACO. Para a maioria das indicações, o INR alvo recomendado 

é 2,5 (KELLING et al., 2011). 

Contraindicações absolutas à TAO não se apresentam tão bem definidas na literatura 

quando comparadas às indicações (PARTINGTON et al., 2007) e estão mais relacionadas aos 

fatores de risco associados à TAO, apresentados pelos pacientes. Hamerschlak e Rosenfeld 

(1996) apontaram, dentre as principais contraindicações para o uso de anticoagulantes, trauma 

ou hemorragia recente do sistema nervoso central, coagulopatia grave (congênita ou 

adquirida), hipertensão grave refratária ao tratamento, sangramento digestivo recente, 

plaquetopenia grave (<100.000/mm3) e idade avançada. Além dos aspectos anteriormente 

citados, a recusa do paciente e a não-adesão à monitorização do INR contraindica o uso do 

ACO (ANSELL, 2004).  

Em 2007, no Reino Unido, foram emitidas, pelo National Institute for Health and 

Clinical Excellence, diretrizes enfatizando a importância da avaliação do risco de 

sangramento como parte da avaliação clínica para tromboprofilaxia, com especial atenção às 
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seguintes características dos pacientes: idade superior a 75 anos; uso de medicamentos 

antiplaquetários ou múltiplos medicamentos; hipertensão arterial sistêmica (HAS) não 

controlada; história prévia de sangramento e história de controle inadequado da terapia de 

anticoagulação (NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL 

EXCELLENCE, 2007). 

A complexidade da TAO tem resultado no comprometimento da segurança do 

paciente (PENNSYLVANIA PATIENT SAFETY ADVISORY, 2008). Por isso, tal 

terapêutica tem uma especificidade que é a exigência de um controle rigoroso da dose 

utilizada dos anticoagulantes orais, a fim de manter o INR dentro de uma estreita faixa 

considerada terapêutica, para que o nível de coagulação sanguínea não exponha o paciente ao 

risco de complicações, sejam elas hemorrágicas ou tromboembólicas (SANTOS et al., 2006; 

SANTANA, 2006).  

A frequência ideal de monitoração do INR, em longo prazo, é influenciada por 

diversos fatores tais como: adesão do paciente; flutuações passageiras na gravidade de 

situações de comorbidades; acréscimo ou interrupção de outros fármacos; mudanças na dieta; 

qualidade do ajuste da dose do medicamento e estabilidade da resposta do paciente de acordo 

com a dose (ANSELL et al., 2008).  

Rose et al. (2011) enfatizam que vários aspectos da terapia de anticoagulação oral, 

dentre eles o intervalo ideal para a realização do exame laboratorial, são regidos pela tradição 

e não por evidências científicas. Na ausência destas evidências, diversas diretrizes 

recomendam diferentes intervalos para a realização do TP. 

O American College of Chest Physicians recomenda um intervalo entre quatro e seis 

semanas para pacientes mantendo estabilidade do INR (AGENO et al., 2012). As diretrizes do 

American College of Cardiology, American Heart Association e European Society of 

Cardiology permitem um intervalo máximo de até 42 dias para pacientes que já atingiram um 

controle ideal (FUSTER et al., 2006). Para o British Society of Haematology esse intervalo 

pode chegar até 90 dias para pacientes com bom controle da terapia (BAGLING; KEELING; 

WATSON, 2006). Quando o ajuste de dose do ACO se faz necessário devido à alteração no 

INR, o intervalo para realização do TP deve ser reduzido até que seja obtida nova estabilidade 

do INR (AGENO et al., 2012). 

Tais divergências não se relacionam apenas ao tempo dos intervalos para a realização 

dos exames, mas também, à finalidade dessas avaliações. Os pesquisadores têm questionado 

se os exames frequentes realmente identificam mudanças importantes do INR ou apenas 
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breves alterações que acabam levando a excessivos e desnecessários ajustes da dose do ACO 

(ROSE et al., 2009). 

Apesar das divergências e questionamentos entre pesquisadores e clínicos, o controle 

da terapia por meio da obtenção do INR em intervalos pré-determinados e dos devidos ajustes 

da dose do ACO tem sido recomendado para manter a estabilidade da terapia minimizando, 

assim, a ocorrência de complicações relacionadas à TAO. 

O risco de complicações aumenta quando há inadequações na dosagem prescrita, 

quando o paciente não segue a prescrição médica corretamente, pelo uso de medicamentos 

que potencializam o efeito dos anticoagulantes orais ou por falta de monitorização sanguínea 

regular (HAMERSCHLAK; ROSENFELD, 1996). Segundo Hamerschlak e Rosenfeld 

(1996), a hemorragia é a mais frequente complicação relacionada ao uso dos anticoagulantes 

orais e, na maioria das vezes, está associada a doses elevadas do medicamento.  

De acordo com Hylek et al. (2003) e Levine et al. (2004), o risco de um evento 

hemorrágico torna-se aumentado quando os valores de INR encontram-se acima de 3,0 e há 

risco de complicações tromboembólicas com valores de INR abaixo de 2,0. Se os valores de 

INR se mantiverem na faixa terapêutica mencionada (entre 2,0 e 3,0) um em cada quatro 

eventos hemorrágicos e um em cada 10 eventos tromboembólicos, podem ser evitados (VAN 

WALRAVEN et al., 2007). 

Nos Estados Unidos, entre pacientes com idade igual ou superior a 65 anos, a varfarina 

é o fármaco mais comumente relacionado a internações de urgência devido a complicações 

(BUDNITZ et al., 2011). 

Os médicos envolvidos na prescrição e acompanhamento da TAO buscam estimar ou 

predizer o risco individual de cada paciente para desenvolver sangramentos, por meio de 

julgamento clínico. Para auxiliar tal julgamento clínico, pesquisadores têm desenvolvido 

instrumentos para avaliar os fatores de risco para sangramento, relacionados ao uso de 

anticoagulantes orais (ASPINALL et al., 2005, BEYTH; QUINN; LANDEFELD, 1998). 

Beyth, Quinn e Landefeld (1998) desenvolveram e validaram o instrumento The 

Outpatient Bledding Risk Index (OBRI), com o objetivo de classificar pacientes em uso de 

ACO quanto ao risco para sangramentos graves em três níveis: baixo risco, risco 

intermediário e alto risco. Os pacientes classificados como de baixo risco são aqueles que não 

apresentam qualquer fator de risco, os pacientes de risco intermediário apresentam um ou dois 

fatores de risco e aqueles classificados como de alto risco apresentam três ou quatro fatores de 

risco. 
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Dentre os fatores de risco, relacionados a complicações hemorrágicas, e avaliados 

pelos autores, estão: idade igual ou superior a 65 anos, sangramento gastrintestinal prévio, 

AVE prévio e a presença de uma ou mais comorbidades específicas (infarto agudo do 

miocárdio recente, níveis séricos de creatinina acima de 1,5 mg/dl, hematócrito inferior a 0,30 

ou Diabetes mellitus) (BEYTH; QUINN; LANDEFELD, 1998). 

Dentre outros instrumentos criados para avaliar o risco de sangramento, o OBRI é o 

mais utilizado pela população médica devido a sua facilidade de aplicação e por ter sido 

validado por seus autores (BEYTH; QUINN; LANDEFELD, 1998). Tais autores afirmam que 

sangramentos graves podem ser prevenidos em muitos pacientes classificados como de alto 

risco por meio de um manejo mais cuidadoso da terapia. 

Ainda, o uso de tais instrumentos capazes de estimar o risco de sangramentos 

relacionados ao uso de ACO pode otimizar a utilização do medicamento por tornar possível a 

identificação de pacientes em quem os benefícios da terapia superam os riscos envolvidos 

(BEYTH; QUINN; LANDEFELD, 1998). Sendo assim, a utilização de tais instrumentos pode 

influenciar com mais acurácia a decisão pela terapia de anticoagulação oral, considerando os 

riscos e os benefícios envolvidos (ASPINALL et al., 2005).  

Além da monitoração terapêutica, imprescindível para um tratamento seguro, a 

educação dos pacientes ambulatoriais deve ser considerada como um fator de destaque para o 

reconhecimento da importância do tratamento e para que se possam identificar precocemente 

possíveis sinais de complicações. Para os profissionais da saúde, o acompanhamento em 

clínicas ambulatoriais especializadas permite identificar as dificuldades dos pacientes em 

relação à manutenção de um INR desejável e também orientá-los para uma melhor adesão ao 

tratamento de modo a evitar ou minimizar a incidência de efeitos indesejáveis relacionados à 

TAO (HENN et al., 2008).  

As mais recentes recomendações para o uso de anticoagulantes orais estão centradas 

na defesa de um manejo adequado da terapêutica o qual deve estar pautado nos seguintes 

aspectos: profissionais da saúde com conhecimento atualizado e profundo da terapêutica; 

sistema organizado para o acompanhamento dos pacientes; monitoração confiável do INR, 

bem como, um sistema de comunicação e de educação eficientes, voltado aos usuários do 

medicamento (ANSELL et al., 2008). A maioria desses itens precisa estar presente em um 

ambulatório especializado em TAO.  

As clínicas de anticoagulação têm evoluído nos últimos 20 a 30 anos. (NUTESCU, 

2003). O objetivo de tais clínicas é oferecer ao paciente um acompanhamento organizado e 

sistemático da terapia (GARCIA et al., 2008; NUTESCU, 2003). 
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Barreira et al. (2004) pontuam outros objetivos dessas clínicas, tais como: assegurar a 

educação do paciente por meio de um programa estruturado voltado ao seu preparo para o uso 

do ACO e monitorar a terapia a partir da realização de exames laboratoriais e ajustes na dose 

do medicamento. 

Assim, cada vez mais têm sido reconhecidos os benefícios de serviços de controle de 

anticoagulação nos cenários ambulatoriais. Tais benefícios incluem a redução das taxas de 

mortalidade e complicações hemorrágicas, um melhor controle dos efeitos adversos do 

medicamento, incluindo erros de medicação e diminuição do tempo das internações 

hospitalares resultando, assim, em uma assistência mais segura aos pacientes 

(PENNSYLVANIA PATIENT SAFETY, 2008).  

Melhores resultados no controle da anticoagulação oral têm sido alcançados entre 

pacientes acompanhados em clínicas de anticoagulação, quando comparados àqueles 

submetidos ao atendimento tradicional (WILSON et al., 2003; GADISSEUR et al., 2003). 

Em estudo randomizado controlado, os investigadores compararam os resultados do 

manejo da terapia de anticoagulação realizado em clínicas especializadas com o realizado da 

maneira convencional (consultório médico). Durante o acompanhamento constataram que os 

pacientes atendidos em clínicas especializadas mantiveram o INR dentro da faixa terapêutica 

em 86% do tempo, enquanto no grupo em acompanhamento convencional essa porcentagem 

foi de 77%. A diferença mais significante entre os dois grupos foi que pacientes 

acompanhados nas clínicas especializadas obtiveram com menor frequência valores de INR 

considerados como de alto risco (abaixo de 1,5 e acima de 5). Diferenças quanto à ocorrência 

de eventos hemorrágicos, tromboembólicos e taxas de mortalidade não foram significativas. A 

satisfação dos pacientes acompanhados nas clínicas especializadas também foi muito maior 

do que entre aqueles que faziam o seguimento convencional (WILSON et al., 2003). 

Em outro estudo observou-se que o grupo, em acompanhamento em clínicas 

especializadas, obteve melhor controle da anticoagulação sanguínea e menor frequência de 

variações na faixa terapêutica do que aqueles seguidos em ambulatórios gerais. Os momentos 

de realização dos testes sanguíneos eram tidos como uma oportunidade de acompanhamento 

do cuidado e incluía a educação ao paciente (CHAMBERLAIN; SAGESER; RUIZ, 2001). 

O atendimento aos pacientes pode ser realizado por médicos ou por outros 

profissionais que compõem a equipe multidisciplinar como, farmacêuticos e enfermeiros 

devidamente orientados por um protocolo pré-estabelecido, sendo o médico o profissional 

responsável pela equipe (CHIQUETTE; AMATO; BUSSEY, 1998).  
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Pesquisadores ressaltam que o atendimento realizado por farmacêuticos, quando 

comparado ao atendimento médico tradicional, promove melhor controle da anticoagulação e 

redução de eventos hemorrágicos e tromboembólicos, além da redução dos custos anuais por 

paciente (WILT et al., 1995; WITT et al., 2005).  

Kim et al. (2009) justificam a implementação de um serviço especializado de 

anticoagulação onde detalhes rotineiros da gestão do serviço são delegados, de médicos, 

geralmente bastante ocupados, para um gerente do serviço de anticoagulação (geralmente um 

farmacêutico ou enfermeiro), que torna-se responsável por mudanças na dosagem do ACO, 

práticas educativas aos pacientes, dentre outros aspectos da gestão no manejo da 

anticoagulação.  

Segundo Nutescu (2010), embora existam diversos estudos documentando as 

vantagens relacionadas ao impacto e custos da terapia em clínicas cujo atendimento é 

realizado por farmacêuticos, os dados obtidos ainda são insuficientes para compará-los 

efetivamente aos resultados do atendimento realizado por outros profissionais. 

Oliveira et al. (2012) relatam que em setembro de 2011 foi implantada no Ambulatório 

de Anticoagulação do Hemocentro de Campinas a padronização do atendimento de 

enfermagem, com ênfase na assistência qualificada, integral e individualizada a pacientes em 

uso de anticoagulantes orais, resultando em expressiva melhora da qualidade do controle da 

anticoagulacão oral neste serviço. Nesse contexto, o atendimento realizado pelo enfermeiro 

ocupa um papel fundamental, orientando o paciente sobre a importância da anticoagulação e 

seus efeitos adversos, favorecendo uma melhor adesão ao tratamento e a prevenção de 

possíveis complicações. 

Embora a literatura internacional reporte as vantagens das clínicas especializadas em 

anticoagulação, incluindo outros profissionais no atendimento aos pacientes em uso de ACO, 

poucos são os estudos nacionais que relatam dinâmica semelhante. A participação de 

enfermeiros em clínicas especializadas em anticoagulação oral ainda é prática incipiente no 

Brasil (CARVALHO et al., 2013). Informalmente, é de conhecimento da pesquisadora a 

existência de ambulatórios de anticoagulação em que farmacêuticos ou enfermeiros conduzem 

o atendimento aos pacientes, porém, não há registros e nem divulgação dessas práticas, 

tornando-se, portanto, inviável a comparação entre condutas e resultados. 
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1.2.2 Adesão ao anticoagulante oral e fatores associados 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou a definição de adesão às terapias de 

longo prazo, como sendo a medida ou grau, em que o comportamento de uma pessoa 

representado pela ingesta do medicamento, pelo seguimento da dieta e pelas mudanças no 

estilo de vida, corresponde às recomendações acordadas com o prestador de cuidados de 

saúde. Enfatiza ainda, que a adesão requer a concordância do paciente às recomendações e 

que os mesmos sejam parceiros ativos em seus próprios cuidados de saúde (WHO, 2003). 

Delgado e Lima (2001) definem adesão como sendo o grau de concordância entre as 

recomendações do prestador de cuidados de saúde e o comportamento do indivíduo frente ao 

regime terapêutico proposto.  

A adesão do paciente ao tratamento tem sido uma das preocupações dos profissionais 

envolvidos com a terapia de anticoagulação oral, visto que a não adesão ou baixa adesão à 

TAO pode levar a significativas alterações nos valores do INR e consequente aumento do 

risco de complicações tromboembólicas ou hemorrágicas (COHEN; MAILLARDET; 

YAVIN, 2009). De acordo com Cruess et al. (2010), a estreita faixa terapêutica relacionada ao 

uso do ACO requer uma adesão ideal à terapia para que o paciente obtenha efeitos mais 

favoráveis. 

Estudos têm obtido dados contraditórios no que se refere à associação entre adesão ao 

ACO e controle da anticoagulação, como pode ser observado a seguir.  

Kim et al. (2011) investigaram os fatores capazes de interferir na adesão ao ACO e as 

relações desses fatores com o controle da anticoagulação. Os autores observaram que 27,5% 

dos pacientes eram aderentes ao medicamento, sendo o conhecimento sobre a terapia e a 

autoeficácia, fatores considerados capazes de exercer influência na adesão ao tratamento. 

Porém, nesse estudo, a adesão ao medicamento não foi associada ao melhor controle da 

terapia. 

Grimberg (2004) e Davis et al. (2005) afirmam que a adesão do paciente à TAO tem 

sido baixa, sendo que, não mais do que 50% a 55% dos pacientes com indicação de uso de 

anticoagulantes orais encontram-se na faixa recomendada de anticoagulação. Ainda, a baixa 

adesão ao tratamento está na origem da anticoagulação insuficiente chegando a ser associada 

a 72,7% dos resultados subterapêuticos, com prognóstico clínico desfavorável (KIMMEL et 

al.; 2007). A baixa adesão à TAO foi o principal fator da ineficiente anticoagulação. Ressalta-
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se que os pacientes eram acompanhados em clínicas especializadas, onde a importância da 

adesão à terapia foi constantemente enfatizada, segundo Kimmel et al. (2007). 

Entretanto para outros autores a adesão ao tratamento pode não ter efeito significativo 

na estabilidade da anticoagulação (LAPORTE et al., 2003). 

Diversos fatores são vistos como capazes de influenciar na adesão aos anticoagulantes, 

tais como aspectos relacionados à doença (sintomas, duração do tratamento, comorbidades), 

ao medicamento (efeitos adversos, frequência do uso, dose, custo, uso de outros 

medicamentos), ao paciente (falta de apoio social, falta de conhecimento sobre a doença e 

tratamento, crenças acerca do tratamento, dificuldades em compreender as recomendações da 

equipe de saúde, incapacidade de aderir às restrições exigidas), ao seguimento ambulatorial 

(falta de tempo, retornos em intervalos curtos, custos relacionados), ao sistema de saúde 

(relação médico-paciente, falta de instalações adequadas) dentre outros (COHEN; 

MILLARDET; YAVI, 2009; INGELGARD et al., 2006). 

Ao longo dos anos, em diversos ramos da área da saúde, inúmeros estudos vêm sendo 

conduzidos a fim de avaliar a relação entre fatores psicossociais e a adesão a diversas terapias 

medicamentosas.  

Nas décadas de 80 e 90, estudos abordando diversas condições crônicas já sugeriam 

que fatores psicológicos e emocionais eram capazes de predizer o comportamento de adesão 

ao tratamento mais do que outros fatores (CUMMINGS et al., 1981; MEYER; 

LEVENTHAL; GUTMAN, 1885; HORNE; WEINMAN, 1999). Em tempos atuais, autores 

identificam fatores psicossociais como tendo impacto relevante na adesão aos medicamentos 

de pacientes com diversas doenças crônicas (CRUESS et al., 2010). Podemos ver em alguns 

estudos que a presença de sintomas depressivos, assim como sua gravidade, diminui a adesão 

dos pacientes à terapia anti-hipertensiva (WANG et al., 2002; BANE; HUGHES; McELNAY, 

2006).  

Em estudo que avaliou a relação entre depressão e a não adesão à terapia de 

anticoagulação oral após cirurgia para implante de prótese valvar, os autores concluíram que 

pacientes sem depressão apresentaram maior adesão ao tratamento do que aqueles com 

depressão, sendo a adesão inversamente correlacionada à pontuação obtida na escala de 

depressão (EL-GATIT; HAW, 2003). 

Ainda são poucos os estudos avaliando a presença de depressão e de ansiedade em 

pacientes em uso de anticoagulantes orais e o impacto de aspectos psicossociais na adesão dos 

pacientes à terapia de anticoagulação oral (CRUESS et al., 2010).  
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Outras variáveis relacionadas à adesão têm sido observadas, entre elas, a qualidade de 

vida e o nível cognitivo dos pacientes. A relação causa e efeito entre as variáveis ainda é 

contraditória, conforme observamos em alguns dos estudos revisados. 

Segundo Platt et al. (2008), quadros com pior comprometimento cognitivo e pior 

avaliação no componente saúde mental, avaliado pelo Medical Outcomes Study 36–item 

Short-Form (MOS SF-36) podem interferir na adesão à terapia de anticoagulação oral, 

enquanto, os componentes do SF-36, capacidade funcional e estado geral de saúde, não foram 

associados à adesão. Para outros autores, entretanto, a adesão ao tratamento também pode 

interferir na qualidade de vida dos usuários de anticoagulantes orais (KIMMEL et al., 2007; 

DAVIS et al., 2005; BARCELLONA et al., 2000). 

Dado que um fator é capaz de influenciar o outro, é importante a proposição de 

estratégias capazes de interromper tal processo, de modo a otimizar a terapia de 

anticoagulação oral, aumentando assim, a segurança do paciente e melhorando sua qualidade 

de vida e/ou sua percepção sobre seu estado geral de saúde. 

 

 

1.2.3 Estado geral de saúde  

 

 

Sabe-se que a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) dos pacientes em uso de 

ACO pode ser influenciada pela adesão ao tratamento (DELGADO; LIMA, 2001) e pelo 

controle da anticoagulação, o qual apresenta forte relação com o conhecimento sobre os 

anticoagulantes orais (KIMMEL et al., 2007; DAVIS et al., 2005; KHAN et al. 2004; 

VOLLER et al. 2004; TANG et al., 2003; BARCELLONA et al., 2000).  

O uso crônico do ACO requer cuidados que demandam mudanças no estilo de vida do 

indivíduo, tais como: alterações no hábito alimentar, alterações no padrão de consumo de 

bebidas alcoólicas e cuidados quanto à realização de algumas atividades físicas que podem 

oferecer maiores riscos aos pacientes (CASAIS et al, 2005; LANCASTER et al, 1991). 

Ainda, a inserção de novas atividades na rotina do paciente em uso de ACO, como o 

uso diário da medicação, a necessidade de coleta de sangue e consultas médicas frequentes 

para o controle da terapia, podem influenciar na percepção da qualidade de vida e do estado 

de saúde de seus usuários (MCCAHON et al., 2011). Essas mudanças, relacionadas ao uso do 

ACO, são agravadas pelo fato de que esses indivíduos são submetidos a um tratamento cujos 
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benefícios não são percebidos pelos mesmos e que os expõe a riscos bem definidos 

(ALMEIDA et al., 2011). 

A expressão “estado de saúde percebido” (Perceived Health Status) tem sido utilizada 

como sinônimo de outros constructos tais como Qualidade de Vida e Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (Health-related Quality of Life) (FAYERS; HAYS, 2005; FAYERS; 

MACHIN, 2007).  

Qualidade de vida relacionada à saúde está relacionada à percepção que o indivíduo 

tem de seu estado de saúde, os efeitos da doença sobre sua vida, envolvendo tanto aspectos 

físicos quanto funcionais, emocionais e sociais. Ainda, por se tratar de algo subjetivo, tal 

percepção é vivenciada de formas diferentes por cada indivíduo (VANHEUSDEN et al., 

2007). 

Para se mensurar um constructo como o estado de saúde percebido ou QVRS, escalas 

e questionários têm sido utilizados. 

A avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em uso de ACO 

tem sido investigada por meio de instrumentos desenvolvidos e validados em diversas 

culturas, sendo alguns genéricos e outros específicos para avaliação de pacientes em uso de 

ACO. Como exemplo de instrumento genérico temos, o amplamente utilizado SF-36 

desenvolvido por Ware e Sherbourne (1992) e validado no Brasil por Ciconelli et al. (1999), 

abordando aspectos genéricos em seus oito domínios, podendo citar: capacidade funcional, 

aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e 

saúde mental. Dentre os instrumentos específicos podemos encontrar o Duke Satisfaction 

Anticoagulation Scale (DASS), composto por questões que abordam aspectos importantes da 

anticoagulação oral (limitação, tarefa e sobrecarga e impacto psicológico) (SAMSA et al., 

2004). A versão original foi adaptada culturalmente e testada em pacientes na Espanha 

(CARROBLES et al., 2006) e no Brasil (PELEGRINO et al., 2011), confirmando as 

adequadas propriedades psicométricas da versão original. 

Em estudo realizado em uma cidade do interior de São Paulo com objetivo de avaliar a 

QVRS de pacientes ambulatoriais em uso de ACO, autores identificaram melhor avaliação 

para aspectos sociais e pior para aspectos físicos, sendo que ao comparar a QVRS com as 

variáveis sociodemográficas e clínicas foram verificadas pior avaliação entre mulheres, 

idosos, indivíduos com menos de um ano em uso de ACO e portadores de fibrilação atrial 

(CORBI et al; 2011). Carvalho et al. (2013), em estudo que teve por objetivo comparar a 

qualidade de vida de pacientes no início e seis meses após o uso de ACO, também observaram 

uma melhor avaliação baseada no SF-36 para o domínio aspectos sociais. As autoras 
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concluíram que após seis meses do início da TAO, a QVRS dos pacientes apresentou melhora 

em todos os oito domínios, com diferença estatisticamente significante, exceto para o domínio 

saúde mental (CARVALHO et al., 2013). 

Em estudo que teve por objetivo avaliar a influência do uso crônico do ACO na QVRS 

dos indivíduos, por meio da utilização do SF-36 e DASS, seus autores identificaram uma 

percepção positiva pelos pacientes em uso de ACO acerca de sua qualidade de vida, sendo 

que tal percepção apresentou-se de modo diferenciado com relação a algumas variáveis 

sociodemográficas e clínicas (ALMEIDA et al., 2011). Pacientes com mais de um ano em 

TAO e aqueles com menor nível educativo apresentaram uma percepção positiva de sua 

qualidade de vida (avaliada pelo DASS), enquanto pacientes com complicação hemorrágica 

prévia, comorbidades e baixo nível educativo apresentaram uma pior percepção de sua 

qualidade de vida, quando avaliada pelo SF-36. 

Concordamos com Corbi et al. (2011), quando os mesmos apontam que, ao se 

conhecer a qualidade de vida relacionada à saúde, de pacientes em terapia de anticoagulação 

oral, podemos nortear ações e condutas da equipe de enfermagem voltadas àqueles indivíduos 

com pior avaliação, por meio de planejamento de cuidados que possibilitem a amenização dos 

efeitos da terapia, tornando-a menos penosa para seus usuários.  

 

 

1.3 Questão do estudo 

 

 

Considerando a proposta de um atendimento diferenciado ao paciente em uso de 

anticoagulantes orais, este estudo visa responder à seguinte questão: Qual a evolução dos 

pacientes atendidos em um ambulatório especializado de anticoagulação oral no que se 

refere à adequação terapêutica, adesão ao tratamento medicamentoso, estado geral de saúde 

e presença de sintomas de ansiedade e sintomas de depressão, dois meses após a alta 

hospitalar? 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
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2 OBJETIVOS 

 

 

1) Caracterizar os pacientes segundo a terapêutica de anticoagulação oral durante a 

hospitalização (indicação para o uso de ACO, motivo da internação, início ou não de 

anticoagulação durante a internação, comorbidades, medicamentos em uso);  

2) Acompanhar a evolução clínica dos pacientes nos dois primeiros meses após a alta 

hospitalar no que se refere: ao número de retornos no ambulatório especializado, ao motivo 

dos retornos (agendamentos regulares ou devido às complicações relacionadas à terapia), 

adequação terapêutica de anticoagulação oral (avaliada pela manutenção do INR na faixa 

terapêutica e ausência de efeitos adversos), tipos de complicações apresentadas, mudanças na 

terapêutica de anticoagulação oral (dosagem, suspensão), alterações nos demais 

medicamentos em uso, valores do INR, novos quadros clínicos; 

3) Avaliar a adesão ao tratamento de anticoagulação oral de pacientes atendidos em 

um ambulatório especializado de anticoagulação, dois meses após a alta hospitalar; 

4) Comparar o estado geral de saúde de pacientes atendidos em um ambulatório 

especializado de anticoagulação, durante a internação e dois meses após a alta hospitalar; 

5) Comparar a presença de sintomas de ansiedade e sintomas de depressão destes 

pacientes, durante a internação e dois meses após a alta hospitalar; 

6) Comparar o estado geral de saúde segundo a presença de sintomas de ansiedade e 

sintomas de depressão e o tempo de seguimento (na internação e dois meses após a alta 

hospitalar). 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1 Delineamento do estudo e proteção aos sujeitos 

 

 

Trata-se de estudo exploratório, de delineamento longitudinal para avaliar a evolução 

clínica e a adesão farmacológica de pacientes acompanhados em ambulatório especializado de 

anticoagulação e avaliação do estado geral de saúde e da presença de sintomas de ansiedade e 

sintomas de depressão durante sua internação e dois meses após a alta hospitalar.  

Esse projeto foi inicialmente apresentado e discutido com os profissionais 

responsáveis pelo serviço onde o estudo foi conduzido, sendo aprovada a proposta. Com a 

concordância desses profissionais, o projeto foi encaminhado para apreciação pelos membros 

do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HCFMRP – USP, tendo sido aprovado (Nº 

2150/2010) (Anexo A). 

Os potenciais participantes foram convidados pela pesquisadora para fazerem parte do 

estudo. Neste momento foram apresentados os objetivos do estudo, verbalmente e por escrito. 

Após a devida concordância do indivíduo em participar, foi solicitada sua assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), em duas vias, sendo que 

uma cópia foi entregue ao participante e outra ficou em posse da pesquisadora, conforme as 

regulamentações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). A 

cada participante foi esclarecido sobre a manutenção de sua privacidade na pesquisa, sendo 

garantido o anonimato e o direito de desistir da participação a qualquer momento, sem 

prejuízos ao seu atendimento e tratamento na instituição hospitalar em questão. 

 

 

3.2 Local e período do estudo 

 

 

O estudo foi realizado no Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP (enfermaria e 

ambulatório especializado de anticoagulação), entre abril de 2011 e setembro de 2012. 

O HERP conta com duas alas de enfermarias, com 25 leitos cada, para internação e 

tratamento de condições clínicas de pequena e média complexidade. Também há leitos 
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destinados à recuperação pós-operatória de pacientes submetidos a pequenas cirurgias 

realizadas no próprio serviço.   

O ambulatório especializado de anticoagulação foi criado em novembro de 2009 e desde 

seu início apresentou duas modalidades. Em um período da semana eram atendidos os pacientes 

que estiveram internados no HERP e iniciaram ou já faziam uso de ACO. É importante salientar 

que esses pacientes, em sua maioria, são residentes em cidades próximas ao município de 

Ribeirão Preto. Durante o seguimento ambulatorial, os pacientes chegavam ao serviço pela 

manhã, para coleta de sangue e realização do TP e aguardavam pelo resultado até o início da 

tarde, quando eram atendidos pelos enfermeiros. Em outros dois períodos eram atendidos os 

pacientes que faziam seguimento prévio de anticoagulação no HCFMRP e que foram 

encaminhados para dar continuidade ao acompanhamento no HERP. Tais pacientes, todos 

residentes em Ribeirão Preto, faziam a coleta do sangue no dia anterior à consulta no próprio 

HCFMRP e no dia seguinte compareciam ao HERP para verificação do resultado e conduta 

terapêutica. Em outubro de 2011 o hospital optou por inserir um dispositivo portátil para a 

realização do TP (CoaguChek®), alterando significativamente a dinâmica de atendimento dos 

pacientes que outrora coletavam o sangue em um período e aguardavam a verificação do INR no 

outro período. Tal fato pode ter repercutido em algumas das variáveis avaliadas neste estudo, uma 

vez que beneficiou o paciente no condizente ao tempo de permanência no hospital, podendo ter 

refletido em sua percepção acerca da assistência prestada.  

 

 

3.3 População do estudo 

 

 

A população potencial do estudo foi constituída de pacientes em uso de 

anticoagulantes orais que estiveram internados no HERP no período de abril de 2011 a julho 

de 2012, por motivos relacionados ou não ao uso do ACO.  

Devido ao caráter exploratório do estudo, não foi realizado o cálculo do tamanho 

amostral uma vez que não tínhamos medidas anteriores de estado de saúde e adesão ao 

tratamento na população que foi investigada, ou seja, pacientes anticoagulados atendidos em 

uma clínica especializada de TAO. O tamanho da amostra foi determinado pela 

disponibilidade de recursos humanos e de tempo para a conclusão da investigação. 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: pacientes de ambos os sexos, com 

idade superior a 18 anos, com condições cognitivas para responderem aos instrumentos de 
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coleta de dados, avaliadas por meio da aplicação do instrumento Mini-exame do Estado 

Mental (BERTOLUCCI et al., 1994) (Anexo B). Dentre os critérios de exclusão podemos 

citar: a) pacientes com sequelas físicas ou mentais decorrentes de AVE, uma vez que tal 

condição poderia dificultar ou mesmo impossibilitar sua participação ativa e sua interação 

com a pesquisadora; b) pacientes submetidos à cirurgia de prótese cardíaca valvar nos últimos 

seis meses, uma vez que tais pacientes podem apresentar peculiaridades com potencial para 

interferir na avaliação da QVRS nos primeiros meses após a cirurgia (GOIS, 2009); c) 

pacientes que estavam participando de um programa educativo voltado ao autocuidado, sendo 

objeto de investigação de dois estudos em andamento na instituição no período determinado 

(PELEGRINO et al., 2012). 

A identificação dos possíveis participantes foi feita por meio de busca ativa diária dos 

registros de dispensação do ACO pela farmácia hospitalar, para as enfermarias do HERP, de 

acordo com as prescrições médicas. Essa busca foi feita em sistema informatizado que o 

hospital utiliza e, após identificação das prescrições, os pacientes eram contatados nas 

enfermarias onde se encontravam internados e, em seguida, convidados a participar da 

pesquisa, conforme os critérios de inclusão mencionados. 

Um total de 99 pacientes participou da primeira avaliação (durante a internação), 

sendo que, destes, somente 81 finalizaram a pesquisa, completando a segunda avaliação. 

Houve, portanto, a perda de 18 pacientes, devido aos seguintes motivos: sete pacientes não 

compareceram ao retorno ambulatorial agendado, excedendo o prazo máximo permitido para 

a segunda avaliação; quatro pacientes tiveram suspenso o uso do ACO; três pacientes 

faleceram; dois pacientes solicitaram a sua exclusão do estudo; um paciente não compareceu 

aos retornos agendados e um paciente, após alta do HERP, reinternou diversas vezes neste 

mesmo serviço, no período de dois meses, quando deveria ser realizada a segunda avaliação. 

Tal decisão foi tomada considerando que esta situação poderia constituir em viés para o 

estudo, uma vez que este paciente não atendeu aos critérios de seguimento no estudo como os 

demais, em relação aos retornos ambulatoriais. 

 

 

3.4 Coleta dos dados 

 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais, independente de estar o 

participante apto a responder aos instrumentos de forma autoaplicável, evitando-se assim que 
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informações importantes pudessem ser perdidas. Os dados clínicos foram obtidos por meio de 

consulta aos prontuários dos pacientes e pelo relato dos participantes ao responderem aos 

instrumentos da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada em dois momentos distintos: durante a internação do 

paciente e dois meses após a alta hospitalar. O período de dois meses para nova avaliação foi 

determinado considerando a literatura sobre a duração da TAO, em que casos de TVP e TEP 

podem ser tratados com o uso do ACO por um período que pode variar de três a 12 meses a 

depender dos fatores de risco apresentados pelos pacientes quanto à possibilidade de 

recorrência do evento (JONG; COPPENS; MIDDELDORP, 2012; BAUER, 2010, 

BOUNAMEAUX; PERRIER, 2008). Portanto, a fim de se evitar perdas relacionadas à 

suspensão do ACO em pacientes sob TAO, devido a tais quadros clínicos, optamos pela 

adoção de determinado período de tempo, considerando ainda um intervalo de tolerância para 

possíveis faltas aos retornos ambulatoriais. 

Durante a internação: foi realizado o primeiro contato com o paciente, mediante a 

apresentação do projeto e obtenção da assinatura do TCLE confirmando o consentimento à 

participação na pesquisa. Em seguida, foi realizada a entrevista utilizando instrumentos para 

caracterização dos aspectos sociodemográficos, clínicos, estado geral de saúde e presença de 

sintomas de ansiedade e/ou de depressão dos pacientes. 

Dois meses após a alta hospitalar: Ao sair de alta hospitalar, o paciente já tinha seu 

retorno agendado no ambulatório especializado de anticoagulação pela equipe médica que o 

assistiu durante a internação. O período entre a alta hospitalar e o primeiro retorno agendado 

variou de uma a três semanas. Os pacientes eram contatados no dia do retorno ao ambulatório 

de anticoagulação, sendo novamente avaliados os aspectos clínicos, o estado geral de saúde e 

a presença de sintomas de ansiedade e/ou de depressão dos pacientes. Nesse momento 

também foi avaliada a adesão à TAO.  

Durante o período compreendido entre a alta hospitalar e a coleta de dados final (dois 

meses após a alta), os pacientes permaneceram em seguimento neste ambulatório 

especializado para o controle da terapia de anticoagulação oral. Sendo assim, tiveram a 

oportunidade de participar das atividades educativas (palestras) relacionadas a essa terapia, 

oferecidas pelo hospital. As palestras aconteceram semanalmente, antes do início do 

atendimento aos pacientes e eram ministradas por um profissional da equipe multidisciplinar, 

enfocando aspectos específicos da terapia (dieta recomendada, interações medicamentosas, 

complicações relacionadas à terapia, dentre outros). Importante salientar que os pacientes 

eram convidados a participar das palestras, podendo haver recusa por parte dos mesmos. 
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Porém, a participação era incentivada pelos profissionais do ambulatório sempre que 

compareciam à consulta. 

Durante todas as etapas da coleta de dados, os participantes tiveram oportunidade de 

esclarecer suas dúvidas, assim como seus familiares, cuidadores ou acompanhantes. Os 

pacientes foram incentivados a apresentarem comportamentos adequados com relação à 

terapia de anticoagulação oral, e orientados quanto à adesão ao tratamento. 

Além da coleta realizada dois meses após a alta hospitalar, toda vez que o paciente 

retornava em consulta no ambulatório especializado de anticoagulação do HERP, eram 

coletados os seguintes dados: mudanças clínicas em sua condição de saúde (ocorrência de 

novas doenças ou alterações em seu quadro clínico); motivo dos retornos (regular ou devido 

às complicações relacionadas à terapia); mudanças na terapia (alterações da dose do ACO); 

outros medicamentos em uso e resultados do INR. Também foi considerado o número total de 

retornos ao ambulatório especializado em até dois meses após a alta hospitalar. 

Foi estabelecido um intervalo mínimo e máximo para a segunda avaliação, uma vez 

que, nem sempre os retornos ambulatoriais coincidiam com o dia exato que completava dois 

meses após a alta, e após tal período de tolerância o paciente era excluído do estudo. Portanto, 

a segunda avaliação poderia ocorrer uma semana antes de completar dois meses após a alta 

hospitalar ou até duas semanas após esse período. Tal intervalo de tolerância possibilitou à 

pesquisadora contatar os pacientes confirmando o retorno agendado e, caso o paciente não 

pudesse comparecer na data agendada, havia a possibilidade de reagendamento neste intervalo 

permitido, evitando assim perdas relacionadas às faltas dos pacientes. 

 

 

3.5 Instrumentos 

 

 

Para avaliação das variáveis de interesse do estudo, na Figura 1 estão apresentados os 

instrumentos utilizados durante a internação e na Figura 2 estão apresentados os instrumentos 

utilizados dois meses após a alta hospitalar. 
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Durante internação

Caracterização 
sociodemográfica

Caracterização 
clínica

Avaliação do estado 
geral de saúde

Avaliação quanto á 
presença de sintomas 

de ansiedade e 
depressão

Escala de 
Ansiedade e 
Depressão 
Hospitalar 

Escala com 14 questões de múltipla escolha dividida em 
duas subescalas (ansiedade e depressão) com sete 
questões cada. A pontuação global de cada escala varia 
de zero a 21.  

 
Escala Visual 

Analógica 
 

Escala visual analógica de 10 cm, com os valores “zero” 
à esquerda da escala, indicando “pior possível” e 100 à 
direita da escala, indicando “melhor possível” em 
resposta ao questionamento: “Como você avalia a sua 
saúde hoje?”. 

Data de nascimento, data da entrevista, sexo, estado 
civil, nível de instrução, número de pessoas com 
quem reside, situação profissional, renda familiar. 

Nome do ACO, início da terapia, indicação para uso 
do ACO, dose semanal do ACO, valor do INR, 
comorbidades, medicações em uso. 

Figura 1: Modelo de medidas utilizadas no estudo na primeira avaliação (durante a internação). 
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Dois meses após a alta hospitalar

Caracterização 
clínica

Avaliação do estado 
geral de saúde

Avaliação quanto á 
presença de sintomas 

de ansiedade e 
depressão

Avaliação da adesão 
ao tratamento

Medida de Adesão 
ao Tratamento 

Composto por sete itens cujas respostas variam de “Sempre” (1) a 
“Nunca” (6). Os valores foram somados e divididos pelo número de 
itens. Os resultados 5 e 6 foram computados com o valor um e os 
demais, com o valor zero, resultando em escala dicotômica (aderente 
ou  não-aderente ao tratamento medicamentoso). 

Escala de 
Ansiedade e 
Depressão 
Hospitalar 

Escala com 14 questões de múltipla escolha dividida em 
duas subescalas (ansiedade e depressão) com sete questões 
cada. A pontuação global de cada escala varia de zero a 21.  
 

 
Escala Visual 

Analógica 
 

Escala visual analógica de 10 cm, com os valores “zero” à 
esquerda da escala, indicando “pior possível” e 100 à 
direita da escala, indicando “melhor possível” em resposta 
ao questionamento: “Como você avalia a sua saúde hoje?”. 

Complicações, queixas relacionadas ao uso do ACO, dose 
semanal do ACO, valor do INR, comorbidades, medicações 
em uso, conduta médica em relação ao INR. 

Figura 2: Modelo de medidas utilizadas no estudo na segunda avaliação (dois meses após a alta hospitalar). 
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3.5.1 Caracterização sociodemográfica 

 

 

Para a caracterização sociodemográfica foram coletados os seguintes dados dos 

pacientes: data de nascimento e data da entrevista durante a internação (para posterior cálculo 

da idade dos participantes), sexo, estado civil, nível de instrução (quantos anos frequentou o 

ensino formal), procedência, número de pessoas com quem residia, situação profissional 

(ativo ou inativo. Se ativo, qual o tipo de atividade ocupacional era exercida) e renda familiar 

(mensal, em reais) (Apêndice B). 

 

 

3.5.2 Caracterização clínica 

 

 

Durante a internação, os dados clínicos investigados foram: anticoagulante oral 

utilizado, data do início da TAO, indicação para o uso do ACO, dose do ACO (em 

mg/semana), valor do último INR registrado no prontuário, outras comorbidades apresentadas 

pelo paciente, outros medicamentos em uso pelo mesmo (Apêndice B). 

Durante os retornos ambulatoriais e dois meses após a alta hospitalar os dados clínicos 

investigados foram: presença ou não de complicações hemorrágicas e/ou tromboembólicas, 

dose atual do ACO, valor do INR no dia do retorno, outras comorbidades identificadas após a 

alta hospitalar, uso de outros medicamentos prescritos após a alta hospitalar (por profissional 

de outro serviço em que o paciente possa ter sido avaliado) e conduta médica mediante o INR 

apresentado (Apêndice C). 

Os instrumentos para caracterização sociodemográfica e clínica e para avaliação de 

sinais e sintomas foram submetidos à validação de face e conteúdo por um comitê formado 

por cinco especialistas no cuidado ao paciente em uso de ACO: dois médicos cardiologistas e 

três enfermeiras, com residência na área de Cardiologia e/ou Hematologia, sendo as 

enfermeiras, pós-graduandas da EERP-USP. Esses juízes não eram membros da equipe de 

pesquisadores responsáveis pelo estudo. 
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3.5.3 Adesão ao tratamento medicamentoso  

 

 

Para avaliação da adesão à TAO foi utilizado o instrumento denominado Medida de 

Adesão aos Tratamentos (MAT), composto por sete itens que avaliam o comportamento do 

indivíduo em relação ao uso diário dos medicamentos, por meio das respostas obtidas por 

uma escala ordinal que varia de Sempre (1) a Nunca (6). Os valores obtidos com as respostas 

aos sete itens foram somados e divididos pelo número de itens, variando de 1 a 6. 

Posteriormente, os valores 5 e 6 foram computados com o valor um (o que na escala original 

corresponde a aderente) e os demais, com o valor zero (não aderentes na escala original), 

obtendo-se uma escala dicotômica tipo Sim/Não (Aderente/Não aderente) (DELGADO; 

LIMA, 2001). Utilizamos a versão adaptada no Brasil para uso em pacientes anticoagulados 

(CARVALHO et al., 2010) (Anexo C). 

 

 

3.5.4 Estado geral de saúde 

 

 

Para o presente estudo optou-se pela utilização de uma escala visual analógica (EVA) 

para avaliar o estado de saúde global dos participantes.  

Tal escala é composta por um único item, sendo solicitado ao participante que marque 

um X ao longo de uma linha contínua no lugar que melhor representar sua característica, 

sendo que as palavras-chave em cada extremidade descrevam os valores extremos do item de 

interesse (CUMMINGS; HULLEY, 2008). Tal instrumento tem sido bastante utilizado como 

medida de estado de saúde e qualidade de vida, sendo considerado válido, confiável e com 

bom custo-efetividade (BOER et al., 2004; HARRISON et al., 2009). A mesma técnica de 

mensuração já havia sido utilizada em estudo com pacientes anticoagulados no Brasil 

(CARVALHO, 2010).  

Ao paciente era indagado sobre como ele percebia o seu estado de saúde, por meio da 

pergunta “Como você avalia a sua saúde hoje?”. Era solicitado ao mesmo que marcasse com 

um “X” ao longo de uma linha contínua no local que melhor representasse a sua resposta ao 

questionamento realizado. Em uma das extremidades (valor zero) havia a indicação “melhor 

possível” e na extremidade oposta (valor 100) “pior possível” (Apêndice D). 

 



Material e Método  |  41 

3.5.5 Presença de sintomas de ansiedade e sintomas de depressão 

 

 

Inúmeros instrumentos têm sido utilizados para avaliar a ocorrência de ansiedade e de 

depressão em pacientes hospitalizados, dentre eles o Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) (KRUMMENACHER et al., 2011; TULLY; BAKER; KNIGHT, 2008; 

MARCOLINO et al., 2007; ZIGMOND; SNAITH, 1983).  

Para avaliação da presença de sintomas de ansiedade e de depressão entre os 

participantes deste estudo foi utilizada a escala HADS em sua versão validada para o Brasil 

(BOTEGA et al., 1995) (Anexo D). 

A escala HADS apresenta bom desempenho na avaliação da gravidade de transtornos 

de ansiedade e de depressão, consistindo em um método simples para seu reconhecimento nos 

serviços de saúde, tanto no ambiente hospitalar, quanto na atenção primária (SNAITH, 2003). 

Trata-se de uma escala composta por 14 itens, subdividida em duas subescalas com 

sete itens cada, sendo que cada item pode pontuar de zero (ausência de sintomas) a três 

(presença de sintomas graves). Uma pontuação total maior do que sete em cada subescala 

indica a presença de sinais de ansiedade ou de depressão, a depender da escala pontuada 

(BJELLAND et al., 2002; HERRMANN, 1997).  

A interpretação dos resultados obtidos em cada subescala, considerando o intervalo 

possível de zero a 21, tem os maiores valores indicando maior presença de sintomas. Os 

valores podem ser categorizados em não casos (0-7); casos duvidosos (8-10) e casos (11 ou 

mais). O ponto de corte no valor oito pode ser utilizado em pesquisas as quais requerem a 

inclusão de pacientes/indivíduos que podem ou não sofrer de distúrbios de humor 

(ZIGMOND; SNAITH, 1983).  

No presente estudo foi utilizada a avaliação do escore obtido em duas categorias: de 

zero a sete (sem sintomas) e oito ou mais (com sintomas) em cada uma das subescalas, sendo 

tal decisão embasada em estudo de revisão sobre a escala HADS, o qual apresenta os 

diferentes pontos de corte a serem utilizados, dependendo da população a ser investigada 

(BJELLAND et al., 2002).  
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3.6 Processamento e Análise dos dados 

 

 

Os dados foram processados e analisados por meio do programa estatístico IBM 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 21.0 para Windows. Foram realizadas 

análises descritivas de frequência simples para as variáveis categóricas (por exemplo: sexo, 

estado civil, situação profissional, procedência, ACO em uso) e de tendência central (média e 

mediana) e dispersão (desvio-padrão) para as variáveis numéricas discretas ou contínuas 

(idade, anos de estudo, número de pessoas com quem reside, renda familiar, valor do INR e 

dose semanal do ACO em uso).  

Para comparar as médias do estado geral de saúde e das medidas das subescalas de 

ansiedade (HADS-Ansiedade) e de depressão (HADS-Depressão) nos dois momentos 

avaliados, foi utilizado o Teste t de Student pareado. 

Para analisar possíveis associações entre as variáveis “presença de sintomas de 

ansiedade” e “presença de sintomas de depressão” e o tempo de avaliação no estudo foi 

utilizado o Teste de Qui-quadrado. 

Para analisarmos o estado geral de saúde segundo a presença de sintomas de ansiedade 

e de depressão e o tempo de seguimento no estudo foram feitas comparações através de 

contrastes ortogonais utilizando o Modelo Linear de Efeitos Mistos (efeitos aleatórios e 

fixos). Este modelo é utilizado na análise de dados quando as respostas de um mesmo 

indivíduo estão agrupadas e a suposição de independência entre as observações num mesmo 

grupo não é adequada (SCHALL, 1991). Para a utilização deste modelo, é preciso que seus 

resíduos tenham distribuição normal com média zero e variância constante. O ajuste do 

modelo foi feito por meio do procedimento PROC MIXED do software SAS® 9.1.  

O nível de significância adotado para o estudo foi 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Participaram do estudo 81 pacientes em uso de ACO que estiveram internados no 

HERP entre abril de 2011 e julho de 2012 e foram acompanhados no ambulatório 

especializado de anticoagulação por, no mínimo, dois meses. 

Avaliando os dados sociodemográficos coletados, observamos que 54,3% dos 

participantes eram do sexo feminino, com média de idade de 59,5 anos (D.P. = 15,5), 

variando de 23 a 90 anos, procedentes de Ribeirão Preto (64,2%). Quanto ao estado civil, 

54,3% eram casados ou mantinham união consensual. Entre os participantes 72,8% 

encontravam-se inativos no período do estudo e a renda familiar média foi de 1485 reais (D.P. 

= 912,74), variando de 480 a 6500 reais. O nível médio de instrução entre os sujeitos do 

estudo foi de 5,1 anos (D.P.=4,4) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Análise descritiva dos dados sociodemográficos dos 81 participantes. Ribeirão Preto, 2011-
2012. 

Variáveis n (%) Mediana Amplitude Média (D.P.)
Sexo     
   Feminino 44 (54,3)    
   Masculino 37 (45,7)    
     
Idade (anos)  60,1 23 - 90 59,5 (15,5) 
   Inferior a 40 anos 10 (12,3)    
   40-59 anos 30 (37)    
   Superior a 60 anos 41 (50,6)    
     
Estado civil     
   Casado/União consensual 44 (54,3)    
   Viúvo 15 (18,5)    
   Separado 11 (13,6)    
   Solteiro 11 (13,6)    
     
Situação profissional*     
   Inativo 59 (72,8)    
   Ativo 21 (25,9)    
     
Procedência     
   Ribeirão Preto 52 (64,2)    
   Outras cidades (SP) 27 (33,3)    
   Cidades de outros estados 2 (2,5)    
     
Anos de estudo (n=78)**  4 0 - 16 5,1 (4,4) 
   Analfabeto 10 (12,8)    
   1 - 4 36 (46,2)    
   5 - 8 15 (20,0)    
   9 - 11 9 (12,0)    
   Acima de 11 7 (9,0)    
     
Nº pessoas com quem reside  2 0 - 10 2,8 (1,9) 
     
Renda familiar (em reais)  1400 480 - 6500 1484,95 (912,74) 

* Um paciente não informou este dado 
** Três pacientes não informaram este dado. 
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Em relação aos dados clínicos, constatamos que 72 pacientes (88,9%) apresentavam 

outras comorbidades além daquela responsável pela indicação da TAO. As mais frequentes 

foram Hipertensão Arterial Sistêmica (51; 63%) e Diabetes melittus (22; 27,2%). Diante 

disso, 98,8% dos pacientes faziam uso de outros medicamentos além do ACO, sendo que os 

mais frequentemente utilizados foram os anti-hipertensivos (80,2%) e os protetores gástricos 

(70,4%) (Tabela 2).  

Considerando a indicação clínica para o uso do ACO, constatamos que a formação de 

trombos (TVP ou TEP) foi a principal causa (34,6%), seguida por casos de Fibrilação Atrial 

(28,4%) e prótese valvar cardíaca metálica (13,6%) (Tabela 3). 

O ACO mais utilizado foi a varfarina (79; 97,5%). Durante o período de internação a 

dose média semanal de ACO foi 35,5 mg (D.P. = 12,8), variando de 6,25 mg a 90 mg e o 

valor médio do INR foi 1,8 (D.P. = 0,9), variando de 0,9 a 5,6 (Tabela 3). 

Entre os 81 participantes, 41 (50,6%) foram internados com condições clínicas que 

indicavam o início da terapia de anticoagulação oral durante a hospitalização. Os outros 40 

participantes (49,4%) foram internados por outros motivos e já faziam uso dessa terapia.  

Dentre os 40 participantes que foram internados por outros motivos, que não o início 

da terapia, 20 (50%) internaram para ajuste do INR por apresentarem valores fora da faixa 

terapêutica indicada, porém, sem manifestação de qualquer sinal de complicação relacionada 

à terapia. Quatro participantes (10%) internaram com algum sinal de complicação, sendo 

todas hemorrágicas e 16 participantes (40%) internaram por outros motivos não relacionados 

à terapia de ACO como, por exemplo, para o tratamento de doenças infecciosas agudas ou 

compensação de condições crônicas de saúde. Dentre os pacientes que utilizavam o ACO 

previamente à internação, o tempo médio de uso do ACO foi 6,6 anos (D.P.=5,9), variando de 

dois meses a 24 anos. 
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Tabela 2 – Análise descritiva das variáveis clínicas dos 81 participantes durante a internação. Ribeirão 
Preto, 2011-2012. 

Variáveis n (%) 
Presença comorbidades (Sim) 72 88,9 
   Hipertensão Arterial Sistêmica 51 63 
   Diabetes mellitus 22 27,2 
   Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 15 18,5 
   Insuficiência Cardíaca 15 18,5 
   Tabagismo 8 9,9 
   Infecção 4 4,9 
   Outras 53 65,4 

 
Uso medicamentos (Sim) 80 98,8 
Anti-hipertensivos 65 80,2 
Protetores gástricos 57  70,4 
Enoxaparina  35 43,2 
Ácido Acetil Salicílico 20 24,7 
Hipoglicemiantes orais 13 16 
Digitálicos 13 16 

 
 
 
Tabela 3 – Caracterização do uso do ACO pelos 81 participantes durante a internação. Ribeirão Preto, 
2011-2012. 

Variáveis n (%) Mediana Amplitude Média (D.P.) 
Indicação para uso de ACO     
   TVP / TEP * 28 (34,6)    
   Fibrilação Atrial 23 (28,4)    
   Prótese valvar cardíaca metálica 11 (13,6)    
   Acidente Vascular Encefálico 10 (12,3)    
   Outras indicações 9 (11,1)    
     
ACO mais utilizado     
   Varfarina 79 (97,5)    
   Femprocumona 2 (2,5)    
     
Início ACO     
   Durante internação atual 41 (50,6)    
   Antes da internação 40 (49,4)    
     
Valor do INR durante a 
internação 

 
1,5 0,9 - 5,6 1,8 (0,9) 

     
Dose do ACO (mg/semana)  35 6,25 - 90 35,5 (12,8) 

* Trombose Venosa Profunda / Tromboembolismo Pulmonar 
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Todos os participantes do estudo mantiveram seguimento ambulatorial no HERP para 

controle da terapia de anticoagulação oral por, no mínimo, dois meses para que a terapia 

pudesse ser avaliada quanto à adesão dos pacientes à TAO, após a alta hospitalar, bem como a 

sua adequação terapêutica, caracterizada pela manutenção do INR dentro da faixa terapêutica 

indicada. 

Considerando alguns fatores capazes de interferir na manutenção do INR desejável no 

período entre a alta hospitalar e dois meses após, os participantes foram questionados quanto 

ao surgimento de outras condições clínicas e uso de outros medicamentos além daqueles 

utilizados durante a hospitalização. Nesse sentido, oito participantes (9,0%) apresentaram 

outras comorbidades após a alta, sendo que dois deles tiveram infecção do trato urinário 

(ITU), dois apresentaram HAS (recém-diagnosticada) e os demais apresentaram outras 

condições clínicas isoladas tais como pneumonia e outras.  

Apesar da baixa ocorrência de outras comorbidades após a alta hospitalar, foi 

considerável o número de medicamentos iniciados pelos pacientes após esse período. Dentre 

os 81 participantes do estudo, 24 pacientes (29,6%) fizeram uso ou iniciaram uso contínuo de 

outros medicamentos após a alta hospitalar, sendo que os mais utilizados por esses pacientes 

foram antibióticos (8; 33,3%) e anti-hipertensivos (3; 12,5%). 

Considerando o seguimento ambulatorial para controle da anticoagulação, a média dos 

retornos ambulatoriais foi de 2,7 (D.P. = 1,6), variando de um a seis retornos no período de 

dois meses após a alta hospitalar. Todos os retornos foram eletivos, previamente agendados 

para a verificação rotineira do INR após alteração ou manutenção da dose do ACO. Não 

houve retorno devido a intercorrências ou complicações relacionadas ao uso do ACO. 

Constatamos que 31 pacientes (38,3%) tiveram um único retorno agendado neste ambulatório 

no período estudado, 11 pacientes (13,6%) tiveram dois retornos, 10 pacientes (12,3%) 

tiveram três retornos, 17 pacientes (21%) tiveram quatro retornos, oito pacientes (9,9%) 

tiveram cinco retornos e apenas quatro pacientes (4,9%) tiveram seis retornos. 

Em relação à adequação terapêutica dos participantes, apenas 34 deles (42%) 

mantiveram o INR na faixa terapêutica, no período de dois meses após a alta hospitalar. 

Na Tabela 4 podemos observar as variações das medidas dos valores do INR e da 

dosagem terapêutica do ACO segundo os retornos dos pacientes. No período do estudo a 

variação dos resultados do INR dos pacientes nos diferentes retornos foi de 1,0 a 12,5, sendo 

que no quinto retorno a média do INR foi a mais elevada (4,16; D.P.=2,96). Em relação à 

dose semanal do ACO utilizada pelos pacientes no período do estudo, houve uma variação de 
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3,75 mg/semana a 90 mg/semana. O valor médio mais elevado da dose semanal foi 

identificado no sexto retorno (40,5; D.P.=19,4). 
 

Tabela 4 – Estatística descritiva dos valores do INR e da dose semanal do ACO, segundo os retornos 
ambulatoriais. Ribeirão Preto, 2011-2012. 

Variáveis Mediana Amplitude 
Média 
(D.P.) 

1º retorno (81 pacientes) 
   INR* 2,8 1,0 - 7,6 2,85 (1,14) 
   Dose ACO (mg/semana) 35 3,75 - 90 38,95 (16,91)

2º retorno (50 pacientes) 
   INR 2,9 1,3 - 8,1 3,1 (1,29) 
   Dose ACO (mg/semana) 35 12,5 - 85 38,81 (15,98)

3º retorno (39 pacientes) 
   INR 3,1 1,1 - 6,4 3,1 (1,27) 
   Dose ACO (mg/semana) 35 12,5 - 85 36,74 (16,97)

4º retorno (29 pacientes) 
   INR 2,3 1,0 - 4,6 2,55 (0,95) 
   Dose ACO (mg/semana) 35 12,5 - 85 36,82 (17,02)

5º retorno (12 pacientes) 
   INR 3,1 1,6 - 12,5 4,16 (2,96) 
   Dose ACO (mg/semana) 30,25 15 - 55 33,37 (14,64)

6º retorno (4 pacientes) 
   INR 1,9 1,4 - 2,4 1,9 (0,41) 
   Dose ACO (mg/semana) 47,5 12 - 55 40,5 (19,43) 
*INR = International Normalized Ratio  

 
A conduta médica relacionada aos valores de INR apresentados pelos 81 pacientes, em 

cada retorno, encontra-se descrita na Tabela 5. Podemos observar que, a conduta mais 

frequente foi a manutenção da dose em uso, uma vez que, nem sempre, quando um paciente 

apresentava alguma alteração no INR, a dose do ACO era modificada, pois eram avaliados os 

possíveis fatores que poderiam ter interferido na terapia (por exemplo, uso de outros 

medicamentos, alteração no padrão alimentar com maior consumo de alimentos ricos em 

vitamina K, dentre outros). Apenas em um único caso foi necessária a suspensão da terapia, 

considerando os riscos relacionados ao uso simultâneo do ACO e o consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas. 
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Tabela 5 – Distribuição dos 81 participantes segundo o retorno e as condutas médicas adotadas no 
ambulatório especializado de anticoagulação. Ribeirão Preto, 2011-2012.  

  Condutas 
Manutenção dose Alteração dose Internação Suspensão ACO 

  n (%) n (%) n (%) n (%) 

1º retorno (81) 45 (55,6) 35 (43,2)  1 (1,2) 0 
     

2º retorno (50) 30 (60) 19 (38) 1 (2) 0 
     

3º retorno (39) 26 (66,7) 13 (33,3) 0 0 
     

4º retorno (29) 19 (65,5) 9 (31) 0 1 (3,4) 
     

5º retorno (12) 7 (58,3) 3 (25) 2 (16,7) 0 
     

6º retorno (4) 3 (75) 1 (25) 0 0 
 
Dentre os 81 pacientes acompanhados nos dois primeiros meses após a alta hospitalar, 

15 (18,5%) apresentaram complicações relacionadas ao uso do ACO, relatadas nos retornos 

ambulatoriais. Entre tais pacientes, as condutas médicas adotadas encontram-se descritas na 

Tabela 6.  

Nenhum paciente relatou ter apresentado complicação em mais de um retorno. As 

complicações foram relatadas em sua maioria nos dois primeiros retornos, no entanto, tal fato 

não coincide com os retornos em que foram observadas as maiores médias de valores do INR 

ou dose semanal do ACO em uso (Tabela 4). 

 
Tabela 6 – Distribuição dos 15 participantes que apresentaram complicações segundo o retorno e as 
condutas médicas. Ribeirão Preto, 2011-2012.  

  Condutas 
Manutenção dose Alteração dose Internação Suspensão ACO 

  n n n n 
1º retorno (5) 2 3 0 0 

 
2º retorno (6) 4 2 0 0 

 
3º retorno (1) 1 0 0 0 

 
4º retorno (1) 1 0 0 0 
 
5º retorno (2) 1 0 1 0 
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Com relação à adesão ao tratamento, todos os pacientes foram classificados como 

aderentes ao medicamento, de acordo com a avaliação realizada pelo instrumento MAT. A 

distribuição das respostas aos sete itens do MAT, as quais englobam as categorias “sempre”, 

“quase sempre”, “com frequência”, “algumas vezes”, “raramente” e “nunca”, está apresentada 

na Tabela 7.  

Considerando as respostas aos itens do MAT podemos afirmar que: 51 participantes 

nunca se esqueceram de tomar o ACO (63%); 33 fizeram uso do ACO algumas vezes fora do 

horário (40,7%); 79 participantes nunca deixaram de fazer uso do ACO por sentirem-se 

melhor ou pior (97,5%); 78 participantes nunca fizeram uso de mais de um comprimido de 

ACO por conta própria, por sentirem-se pior (96,3%); 71 nunca interromperam o tratamento 

devido à falta do ACO (87,7%) e 75 nunca deixaram de usar o ACO por outra razão que não 

fosse por indicação médica (92,6%). Sendo assim, observamos que em cinco, dos sete itens, a 

opção pela resposta “nunca” esteve presente em mais de 87% das respostas (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Distribuição das respostas aos itens do instrumento Medida de Adesão aos Tratamentos. 
Ribeirão Preto, 2011-2012. 

Itens MAT       
 Sempre Quase 

sempre 
Com 

frequência 
Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Item 1 – (...) 
esqueceu de 

tomar o ACO? 
0 0 0 12 (14,8) 18 (22,2) 51 (63) 

   
Item 2 – (...) 

tomou o ACO 
fora do horário? 

0 0 1 (1,2) 33 (40,7) 19 (23,5) 28 (34,6) 

   
Item 3 - (...) 

deixou de tomar 
o ACO por 

sentir-se 
melhor? 

0 0 0 0 2 (2,5) 79 (97,5) 

   
Item 4 - (...) 

deixou de tomar 
o ACO por 

sentir-se pior? 

0 0 0 0 2 (2,5) 79 (97,5) 

   
Item 5 - (...) 

tomou mais de 
um comprimido 

do ACO por 
sentir-se pior? 

0 0 0 1 (1,2) 2 (2,5) 78 (96,3) 

   
Item 6 - (...) 

interrompeu o 
tratamento por 
falta do ACO? 

0 0 0 1 (1,2) 5 (6,2) 71 (87,7) 

   
Item 7 - (...) 

deixou de usar o 
ACO por outra 

razão? 

0 0 0 1 (1,2) 5 (6,2) 75 (92,6) 
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Na Tabela 8, seguem os resultados relacionados às medidas das variáveis “estado geral 

de saúde”, “sintomas de ansiedade” e “sintomas de depressão” dos participantes nos dois 

momentos de avaliação, ou seja, durante a internação e dois meses após a alta hospitalar. 

 

Tabela 8 - Comparação das médias das medidas das variáveis estado geral de saúde atual, ansiedade e 
depressão dos participantes, segundo o momento da avaliação (internação e dois meses após a alta). 
Ribeirão Preto, 2011-2012. 

Variáveis Internação Dois meses após a alta p-valor$ 
  Média (D.P.) Média (D.P.)   

Estado geral de saúde* 75,3 (24,1) 76,4 (25) 0,78 

Ansiedade** 6,56 (4,35) 7,03 (4,18) 0,27 

Depressão*** 5,14 (3,88) 4,79 (3,90) 0,40 

* Avaliada pela escala visual analógica 
** Avaliada pela The Hospital Anxiety and Depression Scale – subescala Ansiedade 
*** Avaliada pela The Hospital Anxiety and Depression Scale – subescala Depressão 
$ Valor de p proveniente do Teste t de Student Pareado 

 
As médias do estado geral de saúde avaliado por meio da escala visual analógica 

foram de 75,3 e 76,4, respectivamente, na internação e dois meses após a alta hospitalar, não 

sendo a diferença entre elas estatisticamente significante (p = 0,78) (Tabela 8). 

A medida de sintomas de ansiedade e depressão obtida pela HADS varia de 0 a 21, 

com maiores valores indicando maior presença de sintomas na subescala utilizada. 

Observamos na Tabela 8 que as diferenças entre as médias para a subescala de Ansiedade e 

Depressão não foram estatisticamente significantes (p=0,27 e p=0,40, respectivamente), 

entretanto, ao compararmos as médias obtidas nas duas avaliações, constatamos que, a média 

para a medida de ansiedade aumentou (de 6,56 para 7,03), enquanto a média para depressão 

diminuiu, considerando o período de dois meses após a alta (de 5,14 para 4,79),  

Ao classificarmos os pacientes em dois grupos, sendo eles “com” e “sem” presença de 

sintomas de ansiedade e depressão, encontramos os resultados apresentados nas Tabelas 9 e 

10, respectivamente.   

Com relação à distribuição dos 81 participantes segundo a presença de sintomas de 

ansiedade ao longo do estudo, observamos que 38 (46,9%) foram classificados na categoria 

“sem sintomas” e 22 (27,1%) foram classificados na categoria “com sintomas”, considerando 

os dois momentos da avaliação. A associação entre a presença de sintomas de ansiedade e o 

período da entrevista mostrou-se estatisticamente significante (p<0,001) (Tabela 9). 
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No que se refere à depressão, observamos que a maioria (55; 67,9%) foi classificada 

na categoria “sem sintomas” e 11 deles (13,6%) na categoria “com sintomas”, considerando 

os dois momentos da avaliação. A associação entre as duas variáveis também se mostrou 

estatisticamente significante (p<0,001) (Tabela 10).  

 
Tabela 9 – Resultados do teste de associação entre as variáveis presença de sintomas de ansiedade e o 
tempo de seguimento. Ribeirão Preto, 2011-2012. 

Durante a internação Dois meses após a alta p-valor* 

n (%) n (%) 
  Sem sintomas Com sintomas   

Sem sintomas 38 (46,9) 15 (18,5) 
<0,001 

Com sintomas 6 (7,4) 22 (27,1) 
* Valor de p proveniente do Teste de Qui-quadrado 
 

 
Tabela 10 – Resultados do teste de associação entre as variáveis presença de sintomas de depressão e o 
tempo de seguimento. Ribeirão Preto, 2011-2012. 

Durante a internação Dois meses após a alta p-valor* 

n (%) n (%) 
  Sem sintomas Com sintomas   

Sem sintomas 55 (67,9) 7 (8,6) 
<0,001 

Com sintomas 8 (9,8) 11 (13,6) 
* Valor de p proveniente do Teste de Qui-quadrado 

 
Foi realizada análise por Modelo Linear de Efeitos Mistos na intenção de 

respondermos ao objetivo de comparar o estado geral de saúde segundo a presença de 

sintomas de ansiedade e de depressão, bem como o tempo de seguimento no estudo, conforme 

descrito anteriormente. Este modelo é utilizado na análise de dados quando as respostas de um 

mesmo indivíduo estão agrupadas e a suposição de independência entre essas observações 

num mesmo grupo não é adequada. Os resultados obtidos estão apresentados nas Tabelas 11 e 

12. 
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Tabela 11. Resultados do Modelo Linear de Efeitos Mistos considerando as variáveis estado geral de 
saúde, ansiedade, depressão e tempo de seguimento. Ribeirão Preto, 2011-2012. 

Variável Tempo* N. 
Obs. Média Desvio 

Padrão Mínimo Mediana Máximo CV 
IC 95% 

LI LS 

Sintomas 
Ansiedade 

não 
T1 

53 75,9 24,29 0 80 100 32,01 69,17 82,56 
sim 28 74,3 24,35 10 80 100 32,76 64,88 83,76 
não  

T2 
44 79,1 24,09 0 82,5 100 30,45 71,77 86,41 

sim 37 73,2 26,19 16 80 100 35,77 64,36 82,08 

Sintomas 
Depressão 

não 
T1 

62 75,3 24,11 0 80 100 32,01 69,2 81,45 
sim 19 75,4 25,02 10 80 100 33,19 63,31 87,43 
não 

T2 
63 80,5 23,46 0 89 100 29,14 74,54 86,46 

sim 18 62,5 26,07 16 67,5 100 41,72 49,53 75,47 
*Tempo de avaliação: T1 para internação e T2 para dois meses após a alta 
 
 
Tabela 12. Comparações entre os grupos, segundo o tempo do estudo, ansiedade, depressão e médias 
das diferenças das medidas de estado geral de saúde. Ribeirão Preto, 2011-2012. 

Variável Comparações 
Estimativa da 

diferença entre as 
médias 

p-valor 
IC 95% 

LI LS 

Ansiedade 

(SS  - CS)# T1* 0,875 0,86 -9,674 11,423 

(SS - CS) T2 4,028 0,43 -6,112 14,169 

(T1 – T2) SS -2,485 0,52 -10,256 5,286 

(T1 – T2) CS 0,669 0,89 -9,084 10,421 

Depressão 

(SS - CS) T1 -3,971 0,49 -15,538 7,595 

(SS - CS) T2 13,961 0,021 2,156 25,766 

(T1 – T2) SS -5,052 0,13 -11,636 1,531 

(T1 – T2) CS 12,880 0,046 0,254 25,506 
# Categorias para depressão ou ansiedade: Com Sintomas (CS) e Sem Sintomas (SS) 
*Tempo de avaliação: T1 para internação e T2 para dois meses após a alta 

 
Comparando-se as médias apresentadas para a medida do estado geral de saúde quanto 

à presença de sintomas de ansiedade contatamos que, durante a internação, os valores obtidos 

foram 75,9 e 74,3, respectivamente, para os grupos sem e com sintomas (p=0,86); e dois 

meses após a alta, o grupo sem sintomas obteve média de 79,1 e o grupo com sintomas, 73,2 

(p=0,43). Ao compararmos os valores médios de cada grupo considerando a internação e dois 

meses após a alta, respectivamente, no grupo sem sintomas, as médias foram de 75,9 e 79,1 

(p=0,52) e, no grupo com sintomas, 74,3 e 73,2 (p=0,89) (Tabelas 11 e 12).  

As comparações das médias apresentadas para a medida do estado geral de saúde 

quanto à presença de sintomas de depressão indicaram que, durante a internação, os valores 

obtidos foram 75,3 e 75,4 (p=0,49), respectivamente, para os grupos sem e com sintomas; 
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dois meses após a alta, o grupo sem sintomas teve média de 80,5 e o grupo com sintomas, 

obteve média de 62,5 (p=0,021). Ao compararmos os valores médios de cada grupo, 

considerando a internação e dois meses após a alta, respectivamente, no grupo sem sintomas, 

as médias foram de 75,3 e 80,5 (p=0,13) e, no grupo com sintomas, 75,4 e 62,5 (p=0,046) 

(Tabelas 11 e 12).  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar os pacientes que foram internados no 

serviço de saúde previamente mencionado, segundo a terapia de anticoagulação oral e 

acompanhar sua evolução clínica nos dois primeiros meses de seguimento em ambulatório 

especializado de anticoagulação. Ainda, houve a motivação em identificar a adesão dos pacientes 

à TAO, assim como, avaliar o estado geral de saúde e a presença de sintomas de ansiedade e de 

depressão em tais pacientes no período mencionado. 

Com relação às características sociodemográficas dos 81 participantes, 44 (54,3%) eram 

mulheres indicando uma distribuição quase homogênea entre os sexos, em acordo com outros 

estudos (CARVALHO et al., 2013; ESMERIO et al., 2009). Em contrapartida, algumas 

publicações trazem maiores porcentagens de mulheres em uso de ACO (CORBI et al., 2011; 

ALMEIDA et al., 2011; PELEGRINO et al., 2011; NOCHOWITZ et al., 2009; DAVIS et al., 

2005; ABDELHAFIZ; WHEELDON, 2004), enquanto em outros estudos, houve maiores 

porcentagens de pacientes do sexo masculino (ROSE et al., 2011; KRUMMENACHER et al., 

2011; AVILA et al., 2011; CRUESS et al., 2010; LEIRIA et al., 2010; PLATT et al., 2008; 

WILSON et al., 2003).  

A média de idade foi de 59,5 anos, variando de 23 a 90 anos, sendo 50,6% 

considerados idosos, o que corrobora os achados de outros estudos (AVILA et al., 2011; 

CORBI et al., 2011; LEIRIA et al., 2010; CARVALHO et al., 2013; CRUESS et al., 2010; 

PLATT et al., 2008; KAKKAR; KAUR; JOHN, 2005; WILSON et al., 2003). Barreira et al. 

(2004) obtiveram, em um estudo com pacientes atendidos em clínica de anticoagulação oral, 

uma média um pouco maior, de 63,3 anos (32 - 80 anos) enquanto uma média menor (50,9 

anos) foi obtida por Davis et al. (2005).  

O significativo número de idosos neste e em outros estudos, pode ser justificado pela 

possibilidade de maior ocorrência de condições clínicas que indicam o uso do ACO entre eles, 

uma vez que a prevalência de condições médicas com maiores riscos de trombose venosa ou 

arterial aumenta gradualmente com a idade (ROBERT-EBADI; RIGHINI, 2010).  

Quanto ao estado civil, 54,3% dos participantes eram casados ou mantinham união 

consensual, assim como em outros estudos realizados com pacientes anticoagulados, na 

mesma cidade (CORBI et al., 2011; PELEGRINO, 2009). Houve, ainda, estudo em que o 

número de participantes casados foi bastante superior (76,9%) (AVILA et al., 2011). Embora 

não tenhamos investigado uma relação entre o estado civil e os aspectos relacionados à TAO, 
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observamos que muitos participantes compareciam aos retornos ambulatoriais sempre 

acompanhados de seus cônjuges, e que os mesmos os auxiliavam com a terapia. Os parceiros 

respondiam com frequência às questões indagadas pelos profissionais, levando-nos a inferir 

que muitos pacientes contam com a ajuda de seus companheiros, podendo ser este um fator 

importante no controle da terapia. Costa et al. (2012) identificaram em seu estudo, o suporte 

familiar, como importante preditor para obtenção da anticoagulação oral de alta qualidade.   

Entre os participantes, 72,8% encontravam-se inativos, ou seja, não desenvolviam 

atividades remuneradas no período do estudo, aproximando-se ao estudo de Ávila et al. 

(2011), em que verificou-se que 77,6% dos pacientes encontravam-se inativos no mercado de 

trabalho. Outros autores também obtiveram porcentagens maiores de 50% de participantes 

inativos em seus estudos (CRUESS et al., 2010; DAVIS et al., 2005). No estudo de Corbi et 

al. (2011), entre os inativos, 36,9% eram aposentados e Campanili e Ayoub (2008) obtiveram 

taxa de 31,6% de aposentados.  

No presente estudo, a renda familiar média foi de 1485 reais (D.P. = 912,74), variando 

de 480 a 6500 reais. Tal média foi semelhante à obtida por Carvalho et al. (2013). Outros 

pesquisadores nacionais evidenciaram renda média inferior á encontrada entre os participantes 

(PELEGRINO, 2009; ESMERIO, 2009). Em estudo realizado por Campanili e Ayoub (2008), 

observou-se que 34% dos participantes possuíam renda familiar mensal inferior a 1000 reais, 

no entanto, a porcentagem de pacientes que não forneceu tal informação foi considerada 

significativa (37%), talvez pelo fato de temerem que tal informação pudesse interferir em seu 

atendimento, tem em vista que se tratava de serviço público de saúde.  

Com relação à escolaridade, o tempo médio de estudo foi de 5,1 anos (D.P.=4,38) e 

12,8% eram analfabetos, corroborando com os resultados de outros pesquisadores nacionais 

(CORBI, 2009; PELEGRINO, 2009; CAMPANILI; AYOUB 2008). Carvalho et al. (2010) 

identificaram 70,8% dos participantes com primeiro grau incompleto e Almeida et al. (2011) 

obtiveram 45,8% dos pacientes avaliados com nível primário incompleto.  Ávila et al. (2011) 

obtiveram resultados semelhantes, com os participantes de sua pesquisa apresentando apenas 

de um a quatro anos de estudo. Em contrapartida, foram encontrados, em outras investigações, 

resultados que apontavam um maior nível de instrução, em anos de estudo, entre seus 

participantes (KRUMMENACHER et al., 2011; CRUESS et al., 2010). 

Em relação aos dados clínicos, constatamos que 72 pacientes (88,9%) apresentavam 

outras comorbidades além daquela responsável pela indicação da anticoagulação. Almeida et 

al. (2011) também obtiveram alta taxa de pacientes com outras comorbidades (59,7%).  
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Em nosso estudo, as comorbidades mais frequentes foram Hipertensão Arterial 

Sistêmica (51; 63%) e Diabetes melittus (22; 27,2%). Outros autores também identificaram a 

HAS como a comorbidade mais frequente dentre aquelas apresentadas pelos pacientes 

avaliados (ROSE et al., 2011; CORBI et al., 2011; ESMERIO et al., 2009; DAVIS et al., 

2005). Tendo em vista as comorbidades presentes entre os participantes do estudo, 98,8% dos 

pacientes faziam uso de outros medicamentos, além do ACO, em concordância com dados 

obtidos na literatura (ALMEIDA et al., 2011). Davis et al. (2005) constataram que 80% dos 

sujeitos em seu estudo faziam uso de mais de três medicamentos, além do ACO, entre eles, os 

mais frequentemente utilizados foram os anti-hipertensivos (80,2%), assim como os dados 

obtidos nos estudos de Corbi et al. (2011), Carvalho (2010) e Nochowitz et al. (2009). O 

segundo medicamento mais utilizado entre os participantes deste estudo foi o protetor gástrico 

(70,4%), situação considerada habitual, tendo em vista a agressão gástrica que alguns desses 

medicamentos podem causar, ou até mesmo, frente à associação entre eles, considerando a 

polifármacia. 

Dentre as possíveis indicações existentes para o uso do ACO, constatamos que a 

formação de trombos (TVP ou TEP) foi a principal delas (34,6%), seguida de Fibrilação 

Atrial (28,4%) e prótese valvar cardíaca metálica (13,6%). O estudo de Nochowitz et al. 

(2009) também identificou como principal indicação os casos de TVP/TEP (69%), assim 

como o estudo de Carvalho et al. (2013), que obteve 38% dos pacientes em uso de ACO 

devido a TVP/TEP. Ávila et al. (2001) obtiveram como principal indicação a FA (34,2%). 

Cruess et al. (2010) identificaram como principais indicações as arritmias (40% entre FA ou 

flutter atrial) seguidas de TVP/TEP (40%), assim como Platt et al. (2008) que obteve 

predomínio das mesmas indicações para uso do ACO. Já no estudo de Davis et al. (2005) 

houve predomínio de pacientes anticoagulados devido à presença de prótese valvar cardíaca 

metálica (37%). 

Com relação à TAO, o ACO mais utilizado foi a varfarina (n=79; 97,5%) assim como 

em inúmeros estudos encontrados na literatura (CORBI et al., 2011; ALMEIDA et al., 2011; 

AVILA et al., 2011; CARVALHO, 2010; KIMELL et al., 2007; SANTANA, 2006). 

Durante o período de hospitalização a dose média semanal de ACO prescrita aos 

pacientes foi 35,5 mg, variando de 6,25 mg a 90 mg e o valor médio do INR foi 1,79, 

variando de 0,9 a 5,6.  É compreensível a obtenção do valor médio de INR abaixo da faixa 

terapêutica, neste momento da avaliação (internação), uma vez que alguns pacientes 

internaram com condições clínicas que exigiam o início da TAO. Ainda, aqueles pacientes 

que internaram por outras razões que não o início da terapia, poderiam ter seus valores de INR 
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alterados mediante a necessidade do uso de outros medicamentos indicados para tratar a 

condição clínica responsável pela hospitalização e com potencial para interferir na ação do 

ACO. Em adição a isso, podem-se citar os fatores de interferência individual dos sujeitos, que 

poderiam ter respostas diferentes ao ACO, o que é considerado um das limitações desse 

medicamento. 

Dentre os pacientes que utilizavam o ACO previamente à internação, o tempo médio 

de uso do ACO foi 6,6 anos (em torno de 79,2 meses), variando de dois meses a 24 anos, 

resultado semelhante ao encontrado por Pelegrino et al. (2011). Ávila et al. (2011) obtiveram 

em seu estudo a mediana de 27,5 meses, variando de 10 a 52 meses. 

Ao analisarmos o seguimento, em um ambulatório especializado de anticoagulação, 

após a alta hospitalar, nosso objetivo foi avaliar o controle, a adesão e a adequação terapêutica 

dos pacientes inseridos no estudo. Considerando o fato de que, fora do ambiente hospitalar, o 

paciente está mais exposto a fatores capazes de interferir na adequada anticoagulação 

(alimentação inadequada, uso de bebidas alcoólicas, uso de outros medicamentos sem 

prescrição médica) e que, durante a internação, esses fatores podem ser minimizados, 

procuramos identificar as situações ocorridas no grupo investigado no acompanhamento dos 

dois primeiros meses após a alta. 

Observamos no presente estudo a alta frequência de outras comorbidades apresentadas 

pelos pacientes durante a internação. Após a alta hospitalar outras condições clínicas também 

foram identificadas, embora em número substancialmente menor (dois pacientes tiveram ITU, 

outros dois apresentaram HAS recém-diagnosticada e outros quatro apresentaram outras 

condições clínicas isoladas, por exemplo, pneumonia).  

Em estudo realizado em outro município do interior paulista, durante os retornos de 

pacientes acompanhados em ambulatório especializado de anticoagulação, também foi 

relatada a ocorrência de outras condições clínicas entre os pacientes estudados, sendo que oito 

apresentaram intercorrências não relacionadas ao uso de anticoagulante oral, tais como no 

presente estudo. Dentre tais condições clínicas, foram citadas a ocorrência de doença de 

Chagas, bronquite, Diabetes mellitus, pneumonia e outras (SANTOS et al., 2006). 

Sendo assim, o uso de outros medicamentos, além do anticoagulante oral, foi 

observado nos dois momentos avaliados, com destaque ao considerável número de pacientes 

que iniciaram uso de outros medicamentos após a alta hospitalar (29,6%, n=24), quer seja 

devido à prescrição médica por profissionais de outras unidades de saúde, mediante a 

ocorrência de situações clínicas, quer seja por meio do uso sem prescrição, conforme 

julgamento do próprio paciente.  



Discussão  |  62 

Diferenças individuais no metabolismo de fármacos, presença de comorbidades e uso 

de medicamentos com potencial capacidade de interação com o ACO são aspectos que podem 

influenciar significativamente a intensidade do efeito anticoagulante e o risco de 

complicações hemorrágicas (LEVINE et al., 2004). 

Embora as orientações realizadas pelos profissionais desse ambulatório especializado 

sejam rotineiras quanto à possibilidade de interação do ACO com outros medicamentos, ainda 

são frequentes os relatos de pacientes, quanto ao uso de analgésicos ou até outros fármacos, 

sem prescrição médica, o que aponta para a necessidade de ações educativas que possam 

sensibilizar e conscientizar esse grupo para uma mudança de hábitos.  

É importante que a equipe de saúde que assiste à pacientes ambulatoriais em uso de 

ACO conheça o histórico de saúde desses indivíduos com relação a todos os medicamentos 

em uso. Em adição a isso, conscientizar esses indivíduos sobre os riscos de fazerem uso de 

medicamentos sem prescrição médica, na intenção de evitar a interação de medicamentos com 

o ACO e sua consequente influência no controle da anticoagulação.  

Considerando as possíveis complicações inerentes à terapia de anticoagulação oral, 

faz-se necessário o acompanhamento dos pacientes em uso de ACO, com a realização 

periódica de exames de sangue e os devidos ajustes na dose desse medicamento. Ao 

avaliarmos o perfil de funcionamento deste ambulatório especializado, todos os pacientes em 

acompanhamento têm, no mínimo, um retorno a cada 30 dias, podendo haver adequações 

nesse período de acordo com as oscilações dos resultados de INR. Tal perfil está de acordo 

com as recomendações internacionais que sugerem que mesmo os pacientes que mantêm 

estabilidade dos níveis terapêuticos de anticoagulação devem ser submetidos à avaliação do 

INR a cada quatro semanas, sendo que aspectos individuais, tais como mudanças de 

medicamento, doença concomitante ou instabilidade inexplicável do INR, ditarão outros 

intervalos entre os retornos e novas avaliações (AGENO et al., 2012; ANSELL et al., 2004).  

A média dos retornos ambulatoriais foi de 2,7 (D.P. = 1,6), variando de um a seis 

retornos no período de dois meses após a alta hospitalar. Não houve retorno devido a 

complicações apresentadas pelos pacientes, apenas retornos eletivos. Dentre os participantes 

do estudo, pouco mais da metade dos pacientes (42) tiveram de um a dois retornos agendados 

no ambulatório especializado, sinalizando que, possivelmente esses pacientes mantinham 

melhor estabilidade da terapia, não sendo necessários agendamentos em período inferior aos 

30 dias preconizados. Os outros participantes tiveram mais do que dois retornos agendados 

nesse ambulatório, de três até seis retornos. É possível que tais pacientes obtivessem em cada 

retorno valores de INR fora da faixa terapêutica recomendada, sendo necessário, então, 
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agendamentos em intervalos mais curtos de tempo, para maior segurança do paciente. Tal 

conduta está de acordo com as principais recomendações internacionais sobre o tempo de 

realização do TP mediante alteração do INR (AGENO et al., 2012).  

Pelegrino (2009) verificou entre os participantes de seu estudo, uma mediana de duas 

coletas de TP no período de três meses, variando de zero a seis coletas, o que significa zero a 

seis retornos ambulatoriais no período de três meses. Nesse caso, podemos supor que o tempo 

entre os retornos, quando o paciente mantinha o INR na faixa terapêutica, possivelmente 

excedia 30 dias, o que poderia ser explicado pelo grande volume de atendimentos do 

ambulatório em questão, mencionado pela pesquisadora, o que protelaria os agendamentos. 

Ao avaliar a adequação terapêutica dos participantes durante o período estudado, isto 

é, a estabilidade da terapia, apenas 34 participantes (42%) mantiveram o INR na faixa 

terapêutica no período de dois meses após a alta hospitalar, ou seja, um número considerado 

baixo, o que corrobora com os resultados obtidos por outros pesquisadores. Davis et al. 

(2005) identificaram que em um período de 60 dias, apenas 14% dos pacientes estudados 

atenderam ao critério estipulado para serem considerados com adequado controle da terapia, 

ou seja, somente 14% dos pacientes obtiveram o INR na faixa terapêutica, em pelo menos 

70% das vezes em que foram realizados os exames. Campos, Andrade e Silva (2010) 

identificaram que em apenas um terço dos pacientes, o INR foi mantido na faixa terapêutica 

indicada, em mais de 50% das consultas. Ávila et al. (2011) avaliaram a estabilidade da 

anticoagulação dividindo o número total de INRs realizados pelo paciente, pelo número de 

INRs na faixa terapêutica. Obteve-se, assim, uma taxa de apenas 25% dos pacientes avaliados 

com estabilidade de 75% ou mais. O mesmo estudo realizado com uma população de maior 

nível educacional obteve baixo valor de estabilidade da terapia (SCHMITT; SPECKMAN; 

ANSELL, 2003). 

Embora neste estudo não tenha sido de interesse computar o número total de INRs fora 

da faixa terapêutica recomendada, diante do fato de apenas 42% dos participantes terem 

mantido os valores de INR adequados no decorrer do estudo, é possível afirmar que parte 

significativa dos resultados esteve fora da faixa recomendada. De acordo com Clark et al. 

(2008), apesar do manejo da terapia em clínicas especializadas, é possível que 40 a 50% dos 

valores de INR estejam fora da faixa terapêutica, geralmente com valores inferiores aos 

indicados. 

Ao avaliarmos as variações das medidas dos valores do INR dos 81 participantes em 

cada retorno ambulatorial, constatamos uma amplitude de 1,0 a 12,5, sendo que, os valores 

médios durante os retornos variaram de 1,9 (média no sexto retorno) a 4,16 (média no quinto 
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retorno). Nos demais retornos, que concentraram maior número de pacientes (primeiro ao 

quarto retorno), os valores médios do INR mantiveram-se entre 2,55 e 3,1. Analisando 

estudos com pacientes ambulatoriais em uso de ACO, encontramos valores médios de INR 

similares aos obtidos neste estudo. Corbi et al. (2011), em estudo transversal, obtiveram valor 

médio do INR, 2,4; Carvalho (2010), em investigação longitudinal, obteve valores médios de 

INR de 2,43 a 2,5 na primeira e segunda avaliação, respectivamente, com dois e seis meses de 

tratamento. 

A dose semanal do ACO utilizada pelos pacientes variou de 3,75 mg/semana a 90 

mg/semana no decorrer do estudo, sendo que as doses semanais médias variaram de 33,3 

mg/semana a 40,5 mg/semana, no quinto e sexto retornos, respectivamente. Naqueles retornos 

em que se concentraram maior número de pacientes, essa média manteve-se entre 36,7 

mg/semana (terceiro retorno) e 38,95 mg/semana (primeiro retorno). Corbi et al. (2011) 

identificaram uma dose semanal média do ACO semelhante à encontrada neste estudo (33,6 

mg/semana). Ávila et al. (2011) classificaram a dose em mg/mês obtendo dose máxima de 93 

mg/mês, inferior aos valores encontrados em nosso estudo, se considerarmos a dose média no 

período de um mês. Carvalho (2010) obteve dose média do ACO de 28,5 mg/semana dois 

meses após o início da TAO entre os participantes de seu estudo e, após seis meses, 31 

mg/semana. 

A manutenção da dose do ACO foi a conduta médica mais frequente diante dos 

valores de INR apresentados. Mesmo em situações em que o paciente apresentava valores 

fora da faixa terapêutica, nem sempre a dose do ACO era modificada, uma vez que eram 

avaliadas possíveis situações e fatores que poderiam ter conduzido a tal alteração do INR.  

O uso de outros medicamentos no intervalo entre os retornos ambulatoriais, alterações 

no padrão alimentar, o consumo de bebidas alcoólicas e o esquecimento com relação ao uso 

do medicamento eram alguns dos fatores questionados pela equipe com o objetivo de 

identificar a causa da alteração do INR; em adição a isso, podemos comentar os fatores 

intrínsecos de cada sujeito, relacionado ao metabolismo do medicamento. Dessa forma, ao 

intervir diretamente no fator causador da alteração, a equipe acreditava na possibilidade da 

regularização do INR na faixa recomendada, sem que fosse necessária a alteração na dose do 

ACO. Apenas em um caso foi necessária a suspensão da TAO considerando os riscos 

relacionados ao uso simultâneo do ACO e o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Em 

estudo que analisou registros de prontuários de pacientes em TAO, Kakkar, Kaur e John 

(2005) observaram alteração na dosagem do ACO em 76,8% dos casos, havendo interrupção 
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da terapia em 51 pacientes que apresentaram INR elevado e redução na dosagem do ACO em 

19 pacientes.  

Durante os dois meses de acompanhamento, 15 (18,5%) pacientes apresentaram 

complicações relacionadas ao uso do ACO, sendo todas do tipo hemorrágicas, em 

consonância aos estudos de Carvalho (2010) e Esmerio et al. (2009) que não constataram 

ocorrência de complicações tromboembólicas.  

Diante das complicações, a conduta médica tomada em cada retorno considerou a 

gravidade do sangramento e o valor atual do INR, uma vez que os pacientes, não 

necessariamente compareciam à consulta no ambulatório apresentando a complicação. Os 

episódios de sangramento foram relatados por eles nos retornos ambulatoriais, entretanto, na 

maioria dos casos, houve resolução espontânea e o paciente apresentava INR na faixa 

terapêutica.  

Em seu estudo, Ávila et al. (2011) obtiveram altas taxas de complicações, sendo as 

hemorrágicas, mais prevalentes (26,1% dos pacientes apresentaram sangramentos leves e 11% 

apresentaram sangramentos graves). Kakkar, Kaur e John (2005) constataram, por meio de 

análise em prontuários e registros médicos, a ocorrência de complicações em 16 pacientes 

(19,5%), sendo que nove foram complicações tromboembólicas e sete hemorrágicas. 

Considerando-se as complicações hemorrágicas, não houve necessidade alguma de 

internação, diferentemente do estudo de Carvalho (2010), em que apenas um paciente, entre 

os oito que apresentaram complicação hemorrágica na primeira avaliação, não necessitou de 

internação. No entanto, na segunda avaliação desse mesmo estudo (CARVALHO, 2010), dos 

nove pacientes que apresentaram complicação hemorrágica, apenas em dois casos foi indicada 

internação, em um período de seis meses de anticoagulação.  

Em estudo que teve por objetivo avaliar complicações e controle da TAO em pacientes 

com FA e em uso recente de ACO, Abdelhafiz e Wheeldon (2004) identificaram que, entre os 

402 participantes do estudo, 100 (24,8%) apresentaram complicações hemorrágicas, sendo 

que 55 pacientes tiveram o ACO suspenso devido à presença de sangramento. Leiria et al. 

(2010) identificaram sangramento em 29% dos pacientes. As taxas de complicações 

relacionadas à TAO encontradas na literatura são variadas, no entanto, a ocorrência de 

complicações, mesmo de pequena intensidade, pode fazer com que o paciente venha a temer 

novos episódios, podendo afetar diretamente sua adesão e controle da TAO, impactando 

negativamente em sua qualidade de vida. 

Outro aspecto avaliado neste estudo foi a adesão dos pacientes à TAO, considerada 

como um fator capaz de interferir no controle da terapia (PLATT et al., 2008; KIMMEL et al., 
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2007; DAVIS et al., 2005), no entanto, tal relação não é considerada unânime por estudiosos 

das áreas afins (LAPORTE et al., 2003).  

Importante ressaltar que na literatura sobre o tema, a avaliação do paciente quanto à 

adesão ao uso do ACO foi realizada por meio de diversas medidas, desde a aplicação de 

questionários validados (ÁVILA et al., 2011; VAN DAMME et al., 2010; DAVIS et al., 

2005), até o monitoramento eletrônico da abertura do recipiente que contém o medicamento 

(PLATT et al., 2010; CRUESS et al., 2010; KIMMEL et al., 2007).  

No presente estudo todos os pacientes (100%) foram classificados como aderentes ao 

tratamento, de acordo com a avaliação realizada pelo instrumento MAT. As questões do 

instrumento foram respondidas, predominantemente, com a resposta “nunca”, sinalizando que 

a maioria dos pacientes não se esquecia de tomar o ACO, não deixava de tomar o ACO por 

sentir-se melhor ou pior ou interrompia o tratamento por deixar acabar o ACO ou por outro 

motivo. Somente quando questionados sobre o atraso em tomar o medicamento, houve uma 

melhor distribuição das respostas entre os itens “algumas vezes” (40,7%), “raramente” 

(23,5%) e “nunca” (34,6%).  

Considerando que a recomendação de tomar os medicamentos sempre no mesmo 

horário contribui não só para uma adequada concentração sanguínea do fármaco, mas também 

para evitar esquecimentos no seu uso, o atraso em tomar o medicamento pode ter pouca 

influência direta na alteração do INR, ou seja, contanto que o paciente se lembre de tomar o 

ACO no dia, mesmo que o faça sob atraso, o valor do INR pode não sofrer alteração, já que a 

dose diária está sendo administrada. Tal fato pode ter contribuído para que os pacientes 

escolhessem outras respostas sobre esse questionamento, uma vez que mesmo atrasando o 

horário, não deixaram de tomar o medicamento.  

Outros estudos também obtiveram valores elevados quanto à adesão à TAO. Carvalho 

(2010) obteve a taxa de 97,4% dos pacientes avaliados em seu estudo realizado no interior do 

estado do Paraná, aderentes à TAO e com predomínio da resposta “nunca” aos itens do MAT, 

seis meses após o início da terapia. Ávila et al. (2011) identificaram 90% dos pacientes em 

seu estudo com média a alta adesão, avaliada pela escala de adesão de Morisky, enquanto 

Davis et al. (2005) obtiveram apenas 50% dos pacientes como aderentes, também avaliados 

por meio da escala de adesão de Morisky (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986). Em outro 

estudo, realizado no interior do estado de São Paulo, foi observado que 97,2% dos pacientes 

eram aderentes à TAO, segundo avaliação do MAT (CARVALHO et al., 2010).  

No entanto, outros estudos obtiveram resultados diferentes dos nossos, em relação à 

adesão ao ACO. Kimmel et al. (2007), cuja proposta foi avaliar a adesão ao ACO e sua 
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influência no controle da anticoagulação, por meio de contagem eletrônica da abertura do 

frasco contendo o medicamento, evidenciou baixa adesão dos pacientes, com apenas 40% dos 

pacientes aderentes ao tratamento. Kim et al. (2011) também obtiveram baixas taxas, com 

apenas 27,5% dos pacientes aderentes ao ACO, em estudo que teve por objetivo identificar 

fatores com potencial para afetar a adesão ao medicamento e o controle da anticoagulação. A 

não adesão foi evidenciada no estudo de Cruess et al.  (2010), e Platt et al. (2008) 

mencionaram não adesão em 21% dos dias avaliados.  

No presente estudo a adesão ao uso do ACO foi elevada, mesmo diante de 

características apresentadas pelos pacientes, consideradas por alguns autores como capazes de 

influenciar negativamente na adesão ao tratamento, tais como, baixa renda (DAVIS et al., 

2005) e baixo nível de instrução (KIM et al., 2011). Além das dificuldades de compreensão 

dos fatores relacionados aos pacientes, que podem ajudar a explicar o comportamento de não 

adesão, também há pouca informação disponível na literatura sobre níveis objetivos de adesão 

de pacientes em uso de varfarina (CRUESS et al., 2010). Outros autores também consideram 

a dificuldade em quantificar a adesão, relacionada ao fato dos pacientes, muitas vezes, 

superestimarem sua adesão ao medicamento (PARKER et al., 2007; URQUHART, 2005) o 

que pode ter ocorrido no presente estudo. O uso de medidas subjetivas de adesão ao 

tratamento, embora seja uma estratégia importante, precisa ser considerado com alguns 

cuidados. A associação de medidas dessa natureza com parâmetros mais objetivos tem sido 

recomendada. 

Ainda, os pacientes podem ter apresentado respostas consideradas mais aceitáveis ou 

aprovadas socialmente quando questionados sobre os comportamentos de adesão ao 

tratamento, com receio de que tal informação pudesse ser desaprovada pela equipe de saúde 

que o acompanha. Tal fato é conhecido por desejabilidade social, entendida como uma 

propensão por parte de participantes de pesquisas psicológicas a responderem de forma 

tendenciosa a perguntas apresentadas, por exemplo, em escalas de atitude ou em inventários 

de personalidade. Os participantes tenderiam a negar sua associação pessoal com opiniões e 

comportamentos que seriam desaprovados socialmente (RIBAS JR; MOURA; HUTZ, 2004; 

ANASTASI; URBINA, 2000). 

Na avaliação realizada, a média do estado geral de saúde variou de 7,53 na internação 

a 7,64, dois meses após a alta hospitalar. Embora não tenha sido constatada significância 

estatística em tal variação, as médias obtidas levaram-nos a concluir que os pacientes, em sua 

maioria, obtiveram percepção global positiva de seu estado de saúde atual, apesar da TAO e 

dos aspectos relacionados à mesma.  
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A TAO engloba diversos aspectos capazes de induzir a insatisfação dos pacientes 

quanto ao tratamento, reduzindo, assim, sua qualidade de vida. Dentre tais aspectos, pode-se 

citar a necessidade de testes de sangue regulares, as alterações e limitações no estilo de vida 

dos pacientes, como por exemplo, as restrições de dieta e atividades e a preocupação sobre 

possíveis complicações (SAMSA et al., 2004).  

Em estudo que teve por objetivo avaliar a qualidade de vida de indivíduos com 

exposição recente e tratamento de TVP proximal, Hedner et al. (2004) identificaram 

significante correlação entre os itens de seu instrumento e os domínios saúde geral e saúde 

mental do SF-36, indicando que a obrigatoriedade de visitas às clínicas de anticoagulação 

para realização de exames laboratoriais refletem na avaliação do estado geral de saúde dos 

pacientes, assim como em seu sofrimento emocional.  

Entretanto, a terapia de anticoagulação oral também pode apresentar efeitos positivos 

aos pacientes, como a possibilidade de um tratamento eficaz e com menor ocorrência de 

complicações quando associada à qualidade do acompanhamento ambulatorial, participação 

colaborativa e adequada adesão à terapia.  

 Em estudo com pacientes ambulatoriais em uso de ACO no município de Cascavel – 

PR, Carvalho (2010) também obteve média elevada do estado geral de saúde por meio de 

avaliação com a escala visual analógica, sendo 74 na primeira avaliação e 83 na segunda 

avaliação (seis meses após o início da terapia). Tal autora sugeriu que, possivelmente, os 

sujeitos obtiveram melhor percepção global de sua saúde no decorrer do tratamento. Este fato 

pode estar relacionado à maior segurança vivenciada pelos pacientes quanto ao uso do ACO 

no decorrer do tempo.  

No presente estudo, o período de dois meses entre as avaliações pode não ter sido 

suficiente para captar tal alteração. A segurança do paciente quanto à terapia pode ser 

construída e fortificada por meio de sua relação com a equipe de saúde que o assiste, o que, 

muitas vezes, demanda tempo para acontecer.  

Ainda, o uso isolado da EVA, por se tratar de instrumento não específico, pode ter 

limitado o presente estudo quanto a real avaliação do estado geral de saúde pelos pacientes em 

uso de ACO neste ambulatório especializado, nos dois momentos.  

Alguns autores sugerem que a escala visual analógica não adiciona nenhuma 

informação, além da capacidade em classificar os dados de estado de saúde (MCCABE; 

STEVENS, 2004; BRAZIER; MCCABE, 2007). Outros argumentam que as escalas visuais 

analógicas, embora imperfeitas, podem resultar em vantagens consideráveis sobre medidas 
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mais complexas devido a sua simplicidade, viabilidade e confiabilidade, fornecendo 

alternativas úteis no que concerne ao seu custo-efetividade (PARKIN; DEVLIN, 2006). 

Não foram encontrados outros estudos para comparação do estado geral de saúde de 

pacientes em uso de ACO, por meio da avaliação pela EVA. 

De acordo com Samsa et al. (2004), são poucas as escalas que avaliam a qualidade de 

vida e satisfação do paciente com a TAO. Os autores sugerem que é importante a adoção de 

uma escala específica para respaldar estudos destinados a determinar qual a melhor 

abordagem na condução da terapia. Na prática clínica, mensurar a qualidade de vida e a 

satisfação dos pacientes quanto à terapia pode auxiliar na criação de propostas de intervenção 

capazes de melhorar a estabilidade da anticoagulação e diminuição na ocorrência de eventos 

tromboembólicos ou hemorrágicos (SAMSA et al., 2004). 

Estudos têm sugerido que fatores psicológicos e emocionais são capazes de predizer o 

comportamento de não adesão ao tratamento (BANE; HUGHES; MCELNAY, 2006; 

DIMATTEO; LEPPER; CROGHAN, 2000). Sendo assim, o presente estudo preocupou-se em 

identificar a presença de sintomas de ansiedade e de depressão nos pacientes em seguimento, 

utilizando-se a escala HADS, comparando os resultados de sua aplicação durante a internação 

e dois meses após a alta. 

A escala HADS é autoaplicável e tem demonstrado ser um instrumento confiável na 

identificação de estados de depressão e de ansiedade no contexto de instituições de saúde. 

Alguns autores observaram que a introdução de tal escala em hospitais gerais pode facilitar a 

detecção e manejo de desordens emocionais de pacientes sob tratamento e compreender 

melhor sua experiência de sofrimento em tal contexto (SNAITH, 2003; HERRMANN, 1997; 

ZIGMOND; SNAITH, 1983).  

Na literatura, a validade da escala HADS pode ser verificada nos achados de Bjelland 

et al. (2002), apresentando desempenho adequado na avaliação da gravidade dos sintomas de 

ansiedade e de depressão tanto em pacientes com desordens somáticas, psiquiátricas, em 

cuidados primários e na população em geral. 

Ao avaliar a ocorrência de sintomas de ansiedade e de depressão entre os participantes 

no decorrer deste estudo, as médias obtidas não revelaram significância estatística. No 

entanto, a associação entre a presença de sintomas na internação e dois meses após a alta foi 

estatisticamente significante para ambos (ansiedade e depressão) (p<0,001).  

Sobre os pacientes que passaram a apresentar sintomas de ansiedade somente após a 

alta hospitalar (18,5%), podemos estimar que isto possa estar relacionado ao fato de que ao 

receber alta hospitalar o paciente passa a ser o responsável direto por seu tratamento e 
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evolução clínica, podendo gerar maior ansiedade do que durante a internação, em que o 

paciente pode contar com toda a equipe dando suporte ao seu tratamento. Ainda, o fato de o 

paciente estar em uso de um medicamento que apresenta riscos de complicações inerentes ao 

tratamento, sendo necessárias algumas mudança de hábitos por parte dos mesmos, também 

constitui fator gerador de ansiedade, após a alta hospitalar.  

Quanto à depressão, foi discretamente maior o número de pacientes que apresentavam 

sintomas depressivos durante a internação e que evoluíram assintomáticos após a alta 

hospitalar (9,8%) do que aqueles que não tinham sintomas na primeira avaliação e passaram a 

apresentar após a alta (8,6%).  

Embora não tenha sido possível investigar a relação depressão e adesão entre os 

participantes, pois todos os sujeitos foram classificados como aderentes, segundo a avaliação 

por meio do instrumento MAT, outros estudos apresentaram tal avaliação entre essas 

variáveis. 

Ao avaliar o efeito da depressão na adesão à TAO em pacientes submetidos à 

substituição de valva cardíaca, El-Gatit e Haw (2003) identificaram em 35,5% dos pacientes a 

presença de sintomas depressivos. Quando comparados aos pacientes sem sintomas de 

depressão, apresentaram pior adesão ao regime medicamentoso proposto e também aos 

seguimentos nas clínicas de anticoagulação, sendo tais diferenças estatisticamente 

significantes. Diferenças semelhantes foram observadas quanto à ansiedade, sendo que, 

quanto mais sintomas de ansiedade, menor a adesão dos pacientes à terapia proposta.  

Cabe ressaltar que no estudo de El-Gatit e Haw (2003) o número de pacientes com 

sintomas depressivos foi bastante superior ao encontrado em nosso estudo, fato que pode ser 

justificado pela pesquisa ter sido conduzida exclusivamente com pacientes submetidos à 

substituição de valva cardíaca nos últimos 18 meses, fato capaz de impactar sobremaneira o 

estado emocional de um indivíduo. 

Considerando que o paciente hospitalizado para tratamento de qualquer condição 

clínica, nos dias atuais, ainda tende a permanecer em situação de passividade e submissão à 

equipe de saúde, em diferentes proporções, uma maior reclusão do mesmo pode ocorrer 

durante a internação, associada a outros aspectos, tais como: afastamento do convívio 

familiar, perda da autonomia, perda das funções sociais que exerce no núcleo familiar. Tais 

aspectos podem contribuir para o surgimento de sintomas depressivos em situações de 

internação hospitalar e podem ser amenizados após a alta com a retomada de suas atividades 

rotineiras. Tal fato pode justificar os resultados encontrados nesse estudo, no que se refere à 

diminuição dos sintomas depressivos em 9,8% dos pacientes após a alta hospitalar. 
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Em revisão sistemática sobre a incidência de depressão em pacientes com 

insuficiência cardíaca, Delville e McDougall (2008) apontaram que o medo de que problemas 

de saúde adicionais, levando a resultados indesejáveis, tais como hospitalização prolongada, a 

perda da independência ou mesmo mudanças nas condições de vida, podem levar os pacientes 

idosos internados a tornarem-se relutantes em admitir tais dificuldades. Por isso, consideram 

necessária uma avaliação completa capaz de identificar problemas relacionados à depressão 

ou outras comorbidades, para que medidas sejam tomadas para minimizar tais problemas. 

Estudos têm sugerido que a depressão pode influenciar a adesão dos pacientes aos 

medicamentos, podendo também, exercer efeitos negativos na aquisição e manutenção de 

comportamentos e estilos de vida mais saudáveis (DIMATTEO; LEPPER; CROGHAN, 

2000; CARNEY et al., 1995; FREELAND et al., 1991). 

Rieckmann et al. (2006) sugerem que melhoras nos sintomas depressivos dos 

indivíduos com síndrome coronariana aguda estão associadas à consequente melhora nas 

taxas de adesão ao tratamento, em curto intervalo de tempo. Embora tal estudo tenha se 

reportado a um grupo específico de pacientes, têm-se observado semelhanças quanto aos 

efeitos da ansiedade e depressão na adesão ao tratamento de pacientes com condições 

crônicas, em geral (KATON; LIN; KROENKE, 2007).  

Neste estudo, ao analisar as médias de estado geral de saúde, segundo a presença de 

sintomas de ansiedade nos dois momentos avaliados, percebemos um aumento das médias, 

comparando os dois momentos, entre pacientes sem sintomas, bem como diminuição das 

médias entre os pacientes com sintomas, embora não tenha sido apresentada diferença 

estatisticamente significante (p=0,52 e p=0,89). Ou seja, houve melhor avaliação do EGS 

entre os pacientes assintomáticos, dois meses após a alta hospitalar.  

Quanto aos pacientes com sintomas de depressão, os mesmos tiveram pior avaliação 

do EGS dois meses após a alta hospitalar, quando comparados à primeira avaliação 

(internação). Analisando apenas as médias do EGS obtidas na segunda avaliação (dois meses 

após a alta), observamos uma melhor avaliação entre os pacientes sem sintomas de depressão 

do que entre aqueles com sintomas. 

Estudos apontam que transtornos depressivos e de ansiedade têm forte impacto na 

qualidade de vida dos indivíduos (VAN WEEL-BAUNGARTEN et al., 2000; 

MENDLOWICZ; STEIN, 2000), estando associados à menor qualidade de vida relacionada à 

saúde (SHERBOURNE; WELLS; JUDD, 1996).  
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Não foram encontrados na literatura outros estudos analisando o impacto da presença 

de sintomas de ansiedade e de depressão na avaliação do estado geral de saúde entre pacientes 

em uso de anticoagulantes orais. 

Considerando que a depressão, quando não diagnosticada e tratada, pode afetar 

diretamente a adesão dos pacientes ao tratamento, repercutindo na eficácia da terapia e 

consequentemente em sua qualidade de vida, torna-se de extrema importância que a equipe de 

saúde de um ambulatório especializado de anticoagulação oral esteja apta a identificar a 

presença de tais sintomas entre os pacientes em seguimento a fim de intervir prontamente, 

evitando com isso que a TAO possa ser prejudicada e o paciente exposto a riscos de 

complicações. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Considerando os objetivos propostos e os resultados obtidos neste estudo com 81 

pacientes em uso de ACO que ficaram internados e foram acompanhados em ambulatório 

especializado de anticoagulação oral dois meses após a alta hospitalar, pudemos concluir que: 

 

 A maioria dos participantes fazia uso de varfarina (97,5%), sendo a principal 

indicação TVP/TEP (34,6%), seguida de Fibrilação Atrial (28,4%) e prótese 

valvar cardíaca metálica (13,6%). Entre os participantes, 50,6% foram 

internados com condições clínicas que indicavam o início da terapia de 

anticoagulação oral durante a hospitalização e os demais (49,4%) internaram 

por outras condições tais como ajuste do INR (50%), resolução de complicação 

relacionada ao uso do ACO (10%) ou tratamento de doenças infecciosas 

agudas ou compensação de condições crônicas de saúde (40%). O tempo 

médio de uso do ACO foi 6,6 anos entre aqueles que já faziam uso. Além da 

condição clínica que indicava o uso de ACO, 88,9% dos pacientes 

apresentavam outras comorbidades sendo as mais frequentes, HAS (63%) 

seguida de Diabetes mellitus (27,2%). Diante disso, além do ACO, 98,8% dos 

pacientes faziam uso de outros medicamentos sendo os mais frequentes, anti-

hipertensivos (80,2%) e protetores gástricos (70,4%). Durante o período de 

hospitalização a dose média semanal de ACO foi 35,5 mg e o valor médio do 

INR foi 1,79; 

 Ao longo do estudo, na segunda avaliação realizada, oito participantes (9,0%) 

relataram outras comorbidades apresentadas após a alta, tais como ITU, HAS 

recém-diagnosticada ou outras condições clínicas, tais como pneumonia. 

Dentre os participantes, 29,6% fizeram uso ou iniciaram uso contínuo de 

outros medicamentos após a alta hospitalar, sendo os mais utilizados, 

antibióticos (33,3%) e anti-hipertensivos (12,5%). A média dos retornos 

ambulatoriais foi de 2,7 vezes, sendo todos os retornos, eletivos. Durante o 

estudo, apenas 34 participantes (42%) mantiveram o INR na faixa terapêutica e 

dentre os 81 participantes, 18,5% apresentaram complicações relacionadas ao 

uso do ACO, todas hemorrágicas. A manutenção da dose de ACO em uso foi a 
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conduta médica mais frequente, diante dos valores de INR apresentados nos 

retornos. Apenas em um caso foi necessária a suspensão da terapia; 

 Todos os pacientes foram classificados como aderentes ao tratamento; 

 Foram obtidas médias elevadas do estado geral de saúde nos dois momentos 

avaliados, porém, não houve significância estatística quando comparadas em 

relação ao período do estudo; 

 Avaliando o EGS em relação à presença de sintomas de ansiedade nos dois 

momentos avaliados, houve melhor avaliação entre os pacientes 

assintomáticos, dois meses após a alta hospitalar, porém, a diferença entre os 

grupos não foi estatisticamente significante. Quanto à presença de sintomas de 

depressão houve pior avaliação do EGS entre pacientes com sintomas de 

depressão, dois meses após a alta hospitalar do que durante a internação. Ao 

analisar os resultados obtidos na segunda medida (dois meses após a alta 

hospitalar), houve melhor avaliação entre os pacientes sem sintomas de 

depressão do que entre aqueles com sintomas. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais 
  



Considerações Finais  |  77 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na busca por conhecer a população que manteve acompanhamento no ambulatório 

especializado de anticoagulação oral, dois meses após sua hospitalização, pudemos alcançar 

os objetivos propostos neste estudo e favorecer o surgimento de outros questionamentos 

relacionados à terapia de anticoagulação oral. 

O acompanhamento oferecido aos pacientes neste ambulatório especializado de 

anticoagulação oral apresenta alguns aspectos diferenciados tais como, a oferta de palestras 

educativas aos pacientes sobre a TAO, maior proximidade com os profissionais responsáveis 

pelo atendimento, possibilitando, assim, maior vínculo com a equipe/serviço de saúde. Com 

isso, surgiu o interesse em compreender o motivo pelo qual a diferença na avaliação do estado 

geral de saúde foi mínima, quando se esperava que houvesse melhor avaliação dois meses 

após a alta. Quais outros aspectos podem ter influenciado essa avaliação e que não foram 

contemplados neste estudo? 

Outro interesse que emergiu após a realização do presente estudo foi tentar 

compreender a razão pela qual menos da metade dos pacientes mantiveram os valores de INR 

na faixa terapêutica, sendo que 100% dos pacientes foram classificados como aderentes à 

terapia.  Quais os fatores relacionados à terapia ou características dessa população que podem 

contribuir para o controle da TAO e de que maneira a equipe desse ambulatório pode atuar de 

modo a melhorar tal controle? 

Consideramos o pequeno número da amostra uma limitação do estudo, que pode ser 

revisto em pesquisas futuras, assim como o fato da coleta de dados ter ocorrido em apenas 

dois momentos e em curto intervalo de tempo. Outra limitação do estudo foi a diferença 

quanto ao tempo de uso do ACO nessa população, visto que parte dos pacientes estava 

iniciando o uso e outros já utilizavam o ACO por um tempo significativo, o que poderia 

influenciar em alguns dos aspectos avaliados e também no melhor controle da terapia.  

Especial atenção deve ser dada à avaliação da adesão do paciente à TAO, sendo que 

deve ser considerada a associação de medidas subjetivas com outros parâmetros mais 

objetivos. O uso isolado da EVA, para avaliação do estado geral de saúde dessa população é 

outra limitação a ser considerada, uma vez que, resultados mais específicos poderiam ter sido 

obtidos com a associação da EVA com outras escalas, com a mesma finalidade.  

Identificar o perfil clínico dos pacientes acompanhados em um ambulatório 

especializado de anticoagulação oral, assim como sua adesão ao tratamento, estado geral de 
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saúde e a ocorrência de sintomas de ansiedade e de depressão pode fornecer subsídios à 

equipe, que permitam uma melhor atuação dos profissionais, que vai além do contexto clínico 

de acompanhamento da terapêutica, contribuindo para a assistência integral a essa população. 

Como enfermeira que atua neste ambulatório especializado, permanece ainda, a 

motivação em tentar melhorar a assistência a esses pacientes, favorecendo maior compreensão 

dos mesmos sobre a TAO, levando-os a obter mais estabilidade no tratamento e que, na 

medida do possível, tenha seus riscos minorados frente a essa população. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O Sr.(a) está sendo convidado para participar da pesquisa “Acompanhamento de pacientes 

atendidos em um ambulatório de anticoagulação oral: uma nova proposta de intervenção de 
enfermagem”. Este projeto é de responsabilidade da enfermeira Fabiana Bolela (Av. Independência, 
4750 – Jd. Califórnia, telefone para contato 3602-7122) com orientação da professora Dra. Rosana 
Aparecida Spadoti Dantas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o impacto da participação de pacientes em 
um ambulatório especializado de anticoagulação oral no seguimento do seu tratamento e na 
sua qualidade de vida. Faremos o acompanhamento do seu tratamento durante os seis 
primeiros meses de seguimento no serviço.  

A sua participação, caso aceite participar do estudo, consiste em responder questões sobre 
a sua doença, o tratamento e sua saúde física e emocional durante o seguimento ambulatorial e 
permitir a consulta ao seu prontuário para coletarmos dados sobre a sua doença e tratamento. 
Assim, o sr.(a) será entrevistado no hospital e também receberá orientações sobre a sua doença e o 
tratamento. Após 1 mês do início de seu seguimento no ambulatório especializado de 
anticoagulação oral o sr.(a) receberá uma ligação telefônica para saber como está se sentindo e se 
tem alguma dúvida sobre a doença ou tratamento. Se tiver dúvidas, novamente forneceremos as 
orientações já concedidas durante seu atendimento no ambulatório. Após 4 meses do início do seu 
seguimento no ambulatório especializado de anticoagulação oral, o sr.(a) receberá nova ligação 
telefônica para saber como está e se tem dúvidas em relação ao tratamento.  Quando retornar ao 
ambulatório desse hospital para sua consulta, após 2 e 6 meses do início de seu seguimento, 
conversaremos novamente com o sr.(a) sobre como está sua saúde geral, doença, tratamento e 
qualidade de vida O tempo da entrevista e as orientações fornecidas ao sr.(a) serão de 
aproximadamente quarenta minutos. As entrevistas, as orientações e as ligações telefônicas serão 
realizadas pela enfermeira Fabiana Bolela.  

A sua participação nesta pesquisa é voluntária. Garantimos que a participação do sr.(a) 
não trará riscos, constrangimentos e tampouco custos. Asseguramos que o sr.(a) não será 
identificado e os dados obtidos das entrevistas serão utilizados unicamente para fins de 
pesquisa. Além disso, garantimos responder a qualquer dúvida ou esclarecimentos a respeito 
dessa pesquisa, a liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer 
fase da pesquisa sem penalização alguma ou prejuízo ao seu cuidado ou atendimento no 
Hospital Estadual de Ribeirão Preto.  

 

Ribeirão Preto, _____ de __________ de _____. 
__________________________________ __________________________________ 

Profa. Dra. Rosana Aparecida Spadoti Dantas Enfa. Fabiana Bolela 
  
 

_____________________________________________ 
Assinatura do participante 
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APÊNDICE B – Instrumento para caracterização sociodemográfica e clínica 
 
Caracterização Sociodemográfica                                                                                Data: ___/___/___ 

Nome:                                                                 Reg.:                       Nascimento:                        (  )F  (  ) M 

Cidade:                                                                     DDD:                Telefone: 

Estado civil: (  ) casado/união consensual  (   ) separado (   ) viúvo  (  ) solteiro 

Nível de instrução: (             ) anos                          Reside com: (         ) pessoas  

Situação profissional:  (   ) ativo (qual):                                       (  ) inativo (motivo): 

Renda familiar: (           ) reais 

 

 

Caracterização Clínica 

Nome do ACO: (    ) marevam®    (    ) marcoumar®    (    )coumadim®  

Início: (                                                   )                 Indicação: (                                                          ) 

Dose: (                                                                                   ) mg/semana                           INR: (             ) 

Outras Comorbidades (prontuário): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento em uso (prontuário):  
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APÊNDICE C – Instrumento para caracterização clínica durante os retornos ambulatoriais 
 
Caracterização Clínica (___ retorno)                                                                            Data: ___/___/___ 

Nome:                                                                 Reg.:                        

Nome do ACO: (    ) marevam®    (    ) marcoumar®    (    )coumadim®  

Dose: (                                                                                   ) mg/semana                           INR: (             ) 

Presença de complicações após a alta: (   ) sim          (    ) não 

Se sim. Tipo: (   ) hemorrágica         (   ) tromboembólica 

Especificar a complicação:  

 

 

Outras Comorbidades depois da alta hospitalar (prontuário): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento em uso (prontuário):  
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APÊNDICE D – Escala Visual Analógica para avaliação global do paciente sobre seu estado 
geral de saúde 

 

Instruções: Nossa intenção é conhecer como está seu estado de saúde hoje. Essa régua irá nos 
ajudar. Ela está indicando pontos de zero a 100, sendo que zero significa o seu pior estado de 
saúde e 10 significa o seu melhor estado de saúde. Se você tivesse que dar uma nota para o 
seu estado de saúde hoje, que nota lhe daria? Você pode marcar essa nota aqui na régua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
Pior possível 

 

100 
Melhor possível 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Liberação do Comitê de ética em Pesquisa HCRP e FMRP-USP. 
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ANEXO B - Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 
 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 
1) Que dia é hoje? (1 ponto) __________________________ 
2) Em que mês estamos? (1 ponto) _____________________ 
3) Em que ano estamos? (1 ponto) _____________________ 
4) Em que dia da semana estamos? (1 ponto) _____________ 
5) Qual a hora aproximada?* _______________ *(considere a variação de mais ou menos 1 hora) 

PONTOS
________
________
________
________
________

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
6) Em que local nós estamos?* (1 ponto) __________________ 
*(consultório, dormitório, sala - apontando para o chão) 
7) Que local é este aqui?** (1 ponto) ______________________ 
**(apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, casa...) 
8) Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? (1 ponto) _____________ 
9) Em que cidade nós estamos? (1 ponto) __________________ 
10) Em que Estado nós estamos? (1 ponto) __________________ 

 
________

 
________

 
________
________
________

MEMÓRIA IMEDIATA  
11) Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir:  
Carro (1 ponto), Vaso (1 ponto), Tijolo (1 ponto)* 
*(se houver erro, repetir as palavras até 3 vezes)  

 
 
________ 

CÁLCULO: subtração de setes seriadamente  
12) 100-7 = _____ (1 ponto)                    13) 93-7 = _____ (1 ponto)     
14) 86-7 = ______ (1 ponto)                    15) 79-7 = _____ (1 ponto) 
16) 72-7* = ______ (1 ponto)  *(65)       
(se houver erro, corrija-o e prossiga, considerar correto se o paciente se autocorrigir) 

 
 
 
 
________ 

EVOCAÇÃO DE PALAVRAS 
17) Quais são as palavras que o Sr (a) acabou de repetir ? ______________________ 
(Carro / Vaso / Tijolo (1 ponto para cada palavra)  

 
________ 
 

NOMEAÇÃO   
18) Qual o nome desses objetos ? Mostrar o relógio (1 ponto) e a caneta (1 ponto) 

 
________ 

REPETIÇÃO 
19) Por favor, repita a frase: “Nem aqui, nem ali, nem lá” *_________________________ 
*(1 ponto se a  repetição for perfeita (1 ponto) 

 
________ 
 

COMANDO 
20) Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 ponto) e coloque-o no 
chão (1 ponto) (não dar dica ao paciente)  

 
 
________ 

LEITURA 
21) FECHE OS OLHOS (mostrar a frase e pedir para o paciente o que é solicitado) (1 ponto) 

 
________ 

 
22) Escreva uma frase (1 ponto): _________________________________________________ 
(alguma frase que tenha começo, meio e fim, não considerar erros gramaticais ou ortográficos) 

 
________ 

CÓPIA DO DESENHO (1 ponto) 
23) 
 

 
 
 

 

TOTAL ________ 
Fonte: BERTOLUCCI, P.H. et al. O mini-exame do estado mental em uma população geral: impacto da 
escolaridade. Arq Neuropsiquiatr., v.52, p. 1-7, 1994. 
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ANEXO C – Instrumento Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) versão adaptada para 
uso em indivíduos em uso de anticoagulação oral 
 

1. Quantas vezes você já se esqueceu de tomar o anticoagulante (.........................................)? 

Sempre Quase sempre Com 
frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
      

2. Quantas vezes você tomou o anticoagulante fora do horário? 

Sempre Quase sempre Com 
frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
      

3.  Quantas vezes você  deixou de tomar o anticoagulante por estar se sentindo melhor? 

Sempre Quase sempre Com 
frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
      

4. Quantas vezes você deixou de tomar o anticoagulante por estar se sentido pior ou causar problemas 
(tais como: aumento do fluxo menstrual, manchas roxas, presença de sangue na urina ou fezes, 
sangramento na gengiva, etc)? 

Sempre Quase sempre Com 
frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
      

5. Quantas vezes você mudou a dose do anticoagulante por ter se esquecido desse remédio no dia 
anterior? 

Sempre Quase sempre Com 
frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
      

6. Quantas vezes você deixou de tomar o anticoagulante por falta do medicamento (em casa ou por falta 
de dinheiro, por ter acabado o remédio)? 

Sempre Quase sempre Com 
frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
      

7. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por alguma outra razão que não seja 
a indicação medica? 

Sempre Quase sempre Com 
frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
      

8. Você associa a hora de tomar o anticoagulante a alguma atividade da sua vida? 
( )Sim ( )Não Qual atividade? ........................................................................................................ 

 
 
 
 
Fonte: CARVALHO, A. R. S. et al. Adaptação e validação de uma medida de adesão á terapia de anticoagulação 
oral. Rev. Latinoam. Enferm., Ribeirão Preto, v. 18, n. 3, mai./jun. 2010. 
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ANEXO D – Escala de Ansiedade e Depressão (HAD) 
 

Este questionário ajudará o seu médico a saber como você está se sentindo. Leia todas as 
frases. Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido 
na última semana.  

Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste questionário as respostas 
espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito 

 
A Eu me sinto tenso ou contraído: 
3 (  ) A maior parte do tempo 
2 (  ) Boa parte do tempo 
1 (  ) De vez em quando 
0 (  ) Nunca 
D Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 
0 (  ) Sim, do mesmo jeito que antes 
1 (  ) Não tanto quanto antes 
2 (  ) Só um pouco 
3 (  ) Já não sinto mais prazer em nada 
A Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer: 
3 (  ) Sim, e de um jeito muito forte 
2 (  ) Sim, mas não tão forte 
1 (  ) Um pouco, mas isso não me preocupa 
0 (  ) Não sinto nada disso 
D Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 
0 (  ) Do mesmo jeito que antes 
1 (  ) Atualmente um pouco menos 
2 (  ) Atualmente bem menos 
3 (  ) Não consigo mais 
A Estou com a cabeça cheia de preocupações: 
3 (  ) A maior parte do tempo 
2 (  ) Boa parte do tempo 
1 (  ) De vez em quando 
0 (  ) Raramente 
D Eu me sinto alegre: 
3 (  ) Nunca 
2 (  ) Poucas vezes 
1 (  ) Muitas vezes 
0 (  ) A maior parte do tempo 
A Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 
0 (  ) Sim, quase sempre 
1 (  ) Muitas vezes 
2 (  ) Poucas vezes 
3 (  ) Nunca 
D Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 
3 (  ) Quase sempre 
2 (  ) Muitas vezes 
1 (  ) De vez em quando 
0 (  ) Nunca 
A Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no estômago: 
0 (  ) Nunca 
1 (  ) De vez em quando 
2 (  ) Muitas vezes 
3 (  ) Quase sempre 
D Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 
3 (  ) Completamente 
2 (  ) Não estou mais me cuidando como eu deveria 
1 (  ) Talvez não me cuido tanto quanto antes 
0 (  ) Me cuido do mesmo jeito que antes 
A Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum: 
3 (  ) Sim, demais 
2 (  ) Bastante 
1 (  ) Um pouco 
0 (  ) Não me sinto assim 
D Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 
0 (  ) Do mesmo jeito que antes 
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1 (  ) Um pouco menos do que antes 
2 (  ) Bem menos do que antes 
3 (  ) Quase nunca 
A De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 
3 (  ) A quase todo momento 
2 (  ) Várias vezes 
1 (  ) De vez em quando 
0 (  ) Não sinto isso 
 D Consigo sentir prazer quando assisto um bom programa de televisão, de rádio, ou quando leio alguma coisa: 
0 (  ) Quase sempre 
1 (  ) Várias vezes 
2 (  ) Poucas vezes 
3 (  ) Quase nunca 
 
 
Fonte: BOTEGA, N. J. et al. Transtornos do humor em enfermaria de clínica médica e validação de escala de 
medida (HAD) de ansiedade e depressão. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 29, n. 5, p. 355-363, 1995.  

 


