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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo identificar contribuições do serviço de promoção da adesão ao
uso de varfarina (SPAUV) para a efetividade desse tratamento. Todos os pacientes encaminhados
ao serviço tiveram valores de Relação Normatizada Internacional (RNI) identificados nos períodos
pré e pós acompanhamento. Coletaram-se dados sobre fatores determinantes da não adesão e
realizou-se o cálculo do Therapeutic Time Range (TTR), a fim de identificar o tempo de
permanência na faixa terapêutica pelo paciente antes e após o seguimento farmacoterapêutico. Os
fatores encontrados como determinantes para diminuir TTR e inferir na adesão foram:
esquecimento; dificuldade para autoadministração dos medicamentos; não compreensão sobre o
tratamento; analfabetismo. As intervenções realizadas compreendem: elaboração de fita
termoselada com instruções sobre uso de medicamentos; realização de educação em saúde ao
paciente/acompanhante; elaboração de caixa organizadora de medicamentos; agendamento de
ambulância para facilitar acesso ao ambulatório. Os valores médios de TTR nos períodos antes e
após o seguimento foram respectivamente 40,8% e 60,9%. Diante dos resultados encontrados foi
observado que após o seguimento farmacoterapêutico houve aumento do TTR, demonstrando
possível contribuição do acompanhamento para efetividade da farmacoterapia.
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ABSTRACT

The present study aims to identify the contributions of service promotion of adherence to warfarin
(SPAUV) for the effectiveness and safety of this treatment. All patients referred to the service
during the period of 18 months after implementation were included in the study, and values of the
international normalized ratio (INR) were identified before and after monitoring. We collected data
on the determinants of non-adherence by identifying the service´s records, and calculate the Time
Therapeutic Range (TTR), in order to identify the time spent in the therapeutic range for the patient
before and after pharmacotherapeutic follow, which should be greater than 60%. Factors identified
as determinants to reduce TTR and infer a possible non-adherence were forgetfulness; difficult to
self-administer medications; no understanding of the treatment; illiteracy. Interventions include:
drafting tape sealed with instructions on use of medicines; conducting health education to the
patient / companion; elaboration of organizing medicine box; scheduling ambulance to facilitate
access to the clinic. The mean values of RTT for the periods before and after the following were
respectively 40.8% and 60.9%. Considering the results it was observed that after
pharmacotherapeutic follow-TTR was increased, demonstrating that monitoring of anticoagulation
should be effective.
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INTRODUÇÃO

A varfarina é um anticoagulante oral cumarínico amplamente utilizado na terapêutica. Esse
fármaco é um antagonista da vitamina K epóxido redutase e ao realizar a inibição dessa enzima,
também inibe a ativação de importantes fatores da coagulação, sendo utilizado na prevenção e
tratamento de distúrbios da coagulação (Ageno et al., 2012).
Em doses adequadas, esse anticoagulante é eficaz em diminuir a mortalidade por
cardiopatias associadas com fatores de risco para doenças tromboembólicas, tromboembolismo
venoso e arterial e fibrilação atrial (FA) (Lorga et al., 2013).
A resposta ao uso da varfarina varia de paciente para paciente, sendo que alterações
individuais são comuns. Além disso, esse medicamento apresenta interações consideráveis com
alimentos, fármacos, além de ser influenciado por doenças de base e variações individuais, o que
contribui para complexa relação dose-resposta (Brunton, Lazo & Parker, 2012). A varfarina está na
lista dos medicamentos com alto risco de causar danos consideráveis aos pacientes quando não
utilizada de forma recomendada (Ahouagi et al., 2012). Mesmo com o acompanhamento contínuo
de pacientes em uso desse medicamento, eventos hemorrágicos são ainda frequentes (Escobar,
Barrios & Jimenez, 2010). Essas características são desafios para o tratamento adequado de
pacientes em uso de varfarina, sendo a adesão à terapêutica imprescindível para efetividade do
tratamento (Kimmel et al., 2007).
Ao considerar os diversos interferentes na terapia anticoagulante, verifica-se que a
compreensão sobre o tratamento medicamentoso e adesão ao tratamento são essenciais para a
efetividade do tratamento (Mansoor & Dowaw, 2006), o que justifica a implementação de
estratégias que objetivem a participação e compreensão dos pacientes em relação à farmacoterapia.
Ao considerar o exame Relação Normatizada Internacional (RNI) como referência para
monitorizar a farmacoterapia da varfarina (Brunton, Lazo & Parker, 2012) e ao identificar a
existência de pacientes que não obtinham o controle do RNI no atendimento convencional em um
ambulatório de anticoagulação, um grupo de farmacêuticas residentes, vinculadas a um programa de
residência multiprofissional em saúde do idoso implementou o Serviço de Promoção da Adesão ao
Uso de Varfarina (SPAUV). O intuito foi elaborar estratégias educacionais individuais com a
participação dos pacientes, a fim de fortalecer a adesão e o tempo de permanência do RNI na faixa
terapêutica, e consequente melhoria no Time Therapeutic Range (TTR). Esse é realizado a partir de
série histórica de resultados do RNI e consiste em uma proporção de tempo em que o paciente
permaneceu dentro da faixa de RNI recomendada no período analisado (Rosendaal et al., 1993).
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O presente estudo tem por objetivo descrever as contribuições do SPAUV na promoção da
efetividade do tratamento com varfarina por meio da análise do Time in Therapeutic Range (TTR).

MATERIAL E MÉTODO

Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo observacional descritivo, em que a experiência relacionada ao
acompanhamento de pacientes idosos em uso de varfarina, e com dificuldade de adesão ao
tratamento foi retratada.

Local em estudo

O estudo foi desenvolvido em um Ambulatório de Anticoagulação de um Hospital público e
geral, localizado em uma cidade de grande porte de Minas Gerais, em que os pacientes atendidos
nesse ambulatório são os egressos do hospital, ou referenciados pela rede de Atenção Primária em
Saúde.
A equipe do ambulatório é composta por cinco profissionais, sendo eles um médico, um
farmacêutico e um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um auxiliar administrativo. O serviço
também conta com o suporte do laboratório de análises clínicas da instituição.
Ao chegar ao ambulatório, o paciente é encaminhado ao processo de retirada de amostra de
sangue para mensuração de RNI. Após liberação do resultado, ocorre discussão multiprofissional
sobre as especificidades de cada paciente e necessidade de ajustar a dose do medicamento.
O ajuste de dose da varfarina é realizado mediante o protocolo adotado pela prefeitura do
município. Em relação ao retorno ao ambulatório, pacientes que apresentam mensurações do RNI
fora da faixa terapêutica, são agendados para retorno em sete dias, e a cada RNI na faixa, é
fornecido um acréscimo de sete dias de retorno, sendo que o prazo máximo para agendamento é de
28 dias.

Estruturação do Serviço de Promoção da Adesão ao Uso da Varfarina

Ao identificar pacientes que apresentavam dificuldade de adesão e não obtinha estabilidade
no controle do RNI nos atendimentos convencionais, farmacêuticas vinculadas a um programa de
residência multiprofissional foram inseridos no ambulatório e propuseram o atendimento desses
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pacientes por meio da implantação de um serviço de acompanhamento e orientação individual
denominado Serviço de Promoção da Adesão ao Uso da Varfarina (SPAUV).
Os critérios para encaminhamento do paciente para o serviço foram percepção dos
profissionais do ambulatório sobre a dificuldade de entendimento das informações pelo paciente na
primeira consulta, associado ao analfabetismo, ou presença de 03 resultados de RNI fora da faixa
terapêutica. Os profissionais encaminharam os pacientes para as farmacêuticas residentes e
preceptora, que assumiram a responsabilidade pelos atendimentos.
O acompanhamento ocorreu por meio da realização de uma entrevista inicial em que as
especificidades de cada paciente eram identificadas. O intuito era detectar o nível de conhecimento
e as necessidades em relação à farmacoterapia anticoagulante. Para isso foi elaborado um roteiro de
entrevista inicial, que continha informações referentes ao grau de dependência para o uso de
medicamentos, analfabetismo, demais medicamentos em uso, e dificuldade de entendimento da
terapia anticoagulante. A partir da identificação das necessidades farmacoterapêuticas foram
desenvolvidas estratégias educacionais individualizadas para cada paciente.
Para a realização de cada atendimento, foi desenvolvida uma ficha para registro dos valores
diários de RNI, ocorrência de reações adversas, além da ocorrência de fatores denominados como
agravantes da adesão, sendo eles: relato pelo paciente de não entendimento da farmacoterapia,
indisponibilidade dos demais medicamentos utilizados na Unidade Básica de Saúde (UBS),
dificuldade de acesso ao ambulatório de anticoagulação, paciente prefere não tomar os
medicamentos, não entendimento da forma de uso dos demais medicamentos, dificuldade para
autoadministração dos medicamentos, relatos de inexistência de apoio familiar, alterações
frequentes nos hábitos alimentares, esquecimento, e não administração da varfarina durante
episódios de internação que possam ter ocorrido durante o acompanhamento ambulatorial. A cada
atendimento no ambulatório os fatores agravantes da adesão eram identificados, e estratégias
educacionais eram implementadas.
Os pacientes passaram a ser acompanhados pelos mesmos profissionais, com o intuito de
fortalecer o vínculo no processo de acompanhamento e cada atendimento teve um tempo médio de
duração de aproximadamente 25 minutos.

Variáveis do estudo

Para o presente estudo foram consideradas as variáveis: idade; indicação de uso de varfarina;
número de atendimentos realizados; registro de demais medicamentos em uso e respectivas
interações com varfarina; fatores agravantes da adesão identificados nas consultas, e intervenções
realizadas. Para cada paciente, foram calculados dados de CHADS2, por meio da identificação de
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Insuficiência Cardíaca Congestiva, Hipertensão Arterial, Idade maior ou igual a 75 anos, Diabetes
Mellitus, AVE ou ataque isquêmico transitório, CHA2DS2VASC, por meio da identificação de
Insuficiência Cardíaca Congestiva, Hipertensão Arterial, Idade maior ou igual a 75 anos, Diabetes
Mellitus, AVE ou ataque isquêmico transitório, Doença vascular, Idade entre 65 – 74 anos e sexo
feminino; e HAS-BLED, sendo identificadas a existência Hipertensão Arterial, Insuficiência
renal/hepática, AVE, História ou predisposição a sangramento, Idade, Uso de medicamentos e
álcool concomitantemente.
Os escores CHADS2 e CHA2DS2VASC são sistemas de pontuação que consideram
algumas características em relação ao risco cerebrovascular, sendo que quanto maior a pontuação,
maior o risco de ter complicação tromboembólica (Sandhu et al., 2011). O HAS-BLED é um escore
que avalia o risco de sangramento dos pacientes em uso de varfarina, sendo que quanto maior o
valor desse escore, maior o risco de sangramento (Lip et al., 2011).
Foram coletados valores de RNI relacionados aos atendimentos convencionais no
ambulatório, antes e após a implantação do SPAUV. A partir da identificação dos valores de RNI
antes e após o atendimento do serviço de promoção da adesão, foram calculados o TTR de cada
paciente, em cada período de atendimento. O cálculo foi realizado empregando-se o método de
Rosendaal et al., 1993. Esse é realizado a partir de uma série histórica de resultados do RNI e
consiste em uma proporção de tempo em que o paciente permaneceu dentro da faixa de RNI
recomendada no período analisado (Rosendaal et al., 1993). Para isso, utilizou-se instrumento
eletrônico específico disponível em <www.inrpro.com>.

Aspectos éticos

O projeto do estudo foi aprovado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da Instituição em
estudo, recebendo o parecer 17/2012.

Obtenção, coleta e análise dos dados

Os dados foram obtidos por meio de consulta aos registros de prontuário dos pacientes. Eles
foram coletados e registrados em uma planilha do programa Microsoft Excel®, a partir da qual se
realizou análise estatística univariada. Todos os pacientes encaminhados ao serviço desde a
implantação até o momento da coleta dos dados, tempo correspondente a 18 meses, foram incluídos
no estudo. Para os pacientes que não possuíram um mínimo de 03 atendimentos, com um intervalo
de realização de exames inferior a 50 dias, o cálculo do TTR não foi realizado, devido à existência
de pouca confiabilidade nos dados que extrapolam essa recomendação. Essas situações foram
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evidenciadas quando os pacientes apresentaram poucos atendimentos ambulatoriais no período
anterior ao acompanhamento no SPAUV, sendo que o TTR nesse período foi considerado como
zero. Para o cálculo do TTR médio antes e após o acompanhamento no SPAUV, esses pacientes
foram excluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 12 pacientes foi acompanhado pelo SPAUV e apresentavam média de idade de
61,4 anos, dos quais sete eram do sexo feminino. Esses pacientes foram acompanhados por um
período de 18 meses, sendo nesse período realizados um total de 234 atendimentos. Os pacientes
apresentaram um tempo médio de acompanhamento prévio no ambulatório de três meses, e um
tempo médio de acompanhamento no SPAUV de 13 meses.
Do total de pacientes acompanhados, três (25%) necessitavam de ajuda para
autoadministração dos medicamentos. Com relação às Atividades de Vida Diária (AVD), sete
(58%) apresentavam independência para AVD básicas e instrumentais e cinco (42%) eram
independentes para AVD básicas e dependentes para as instrumentais. A predominância do sexo
feminino e de pessoas com idade avançada são fatores de risco para doenças cardiovasculares
(Feliciano, Moraes & Freitas, 2004). Atrelado a isso a maior prevalência de indivíduos com
dependência completa para AVD é indicativo de que os pacientes acompanhados pelo SPAUV são
mais frágeis e vulneráveis e necessitam de maiores cuidados pela equipe do ambulatório de
anticoagulação.
Considerando a indicação do uso da varfarina, a maioria dos pacientes (50%) possuía
indicação de anticoagulação devido à ocorrência de Acidente Vascular Encefálico (AVE) isquêmico
com Fibrilação Atrial (FA); seguidos de FA como critério único (cinco pacientes); e
Tromboembolismo Pulmonar (uma paciente). Uma das principais metas do tratamento de FA é a
prevenção de eventos tromboembólicos. A taxa de acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi)
em pacientes com FA não valvar aumenta de 2 a 7 vezes se comparada com aqueles sem FA (5%
por ano) (Escobar, Barrios & Jimenez, 2010), o que justifica o estabelecimento de estratégias que
visem níveis adequados de anticoagulação e o acompanhamento contínuo desses pacientes.
Detectou-se que a média de CHADS2 e CHA2DS2VASC dos pacientes acompanhados foi
de, respectivamente, 3,4 e 5,2 e a média de HAS-BLED do pacientes acompanhados foi de 2,1
(Tabela 1). As pontuações elevadas dos escores de CHADS2, CHA2DS2VASC e HAS-BLED
alertam para o elevado risco de doenças cerebrovasculares e suas complicações (Sandhu et al.,
2011) e de sangramentos (Lip et al., 2011), o que justifica ainda mais a necessidade de tratamento
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personalizado com estratégias que visem melhorar o entendimento desses pacientes sobre a
farmacoterapia anticoagulante a fim de alcançar um tratamento efetivo e seguro.

Tabela 01: Especificação do CHADS2, CHADSVASC e HAS-BLED dos pacientes
acompanhados, Belo Horizonte/MG, 2014, N = 12.
Codificação
do paciente

CHADS

CHADSVASC

HASBLED

1

4

6

5

2

2

4

1

3

3

4

1

4

2

4

1

5

4

5

1

6

5

7

2

7

2

5

1

8

5

7

4

9

2

4

3

10

4

5

3

11

5

6

2

12

3

5

1

Média

3,4

5,2

2,1

Com relação aos demais medicamentos em uso, identificou-se registro de uso de 68
medicamentos, equivalente a uma média de 5,7 medicamentos/paciente, sendo que a maioria são
fármacos que atuam no sistema cardiovascular (45; 66%), e sistema nervoso central (7; 10%);
seguidos dos medicamentos que atuam no trato gastrointestinal (6; 9%); sistema músculo
esquelético (3; 4,5%); sistema respiratório (3; 4,5%); sangue e órgãos hematopoiéticos (2; 3,0%); e
preparações hormonais sistêmicas com exceções dos hormônios sexuais e insulinas (2; 3,0%). O
consumo elevado de medicamentos nessa população já era esperado uma vez que com o aumento da
idade há aumento do número de doenças crônicas e consequentemente do número de medicamentos
(Novaes, 2007). A alta prevalência de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular também
foi encontrada em estudo com idosos (Santos, 2013). Além disso, fica evidente o uso de
polifarmácia pela maioria dos pacientes, o que pode aumentar o risco do uso da varfarina ao
considerar as interações medicamentosas potenciais e dificuldades de uso contínuo de todos os
medicamentos. A terapia com varfarina é considerada complexa e o conhecimento dos pacientes a
respeito do tratamento é um componente importante para promover e manter um controle adequado
do RNI, além de reduzir efeitos adversos relacionados ao uso da varfarina (Marin, Cecílio & Perez,
2008). Desse modo, o conhecimento dos demais medicamentos em uso, assim como o
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acompanhamento de possíveis modificações na farmacoterapia torna-se estratégia de interesse para
prevenção de agravos relacionados à polifarmacoterapia.
As interações entre os demais medicamentos em uso e a varfarina apresentaram uma
frequência de 27, e envolveram 13 princípios ativos, sendo as mais prevalentes a interações da
varfarina com sinvastatina e espironolactona (Tabela 2).

Tabela 02: Especificação das interações entre varfarina e demais medicamentos em uso, Belo
Horizonte/MG, 2014.
Medicamento

N

%

Descrição da interação
com varfarina

Sinvastatina

7

26

Aumento do risco de
hemorragia e rabdomiólise.

Espironolactona

5

19

Ácido
acetilsalicílico

2

7

Alopurinol

2

7

Atenolol

2

7

Omeprazol

2

7

Amitriptilina

1

4

Citalopram

1

4

Fenitoína

1

4

Fluoxetina

1

4

Levotiroxina

1

4

Propafenona

1

4

Propiltiouracil

1

4

Redução da efetividade do
anticoagulante.
Aumento do risco de
hemorragia.
Aumento do risco de
hemorragia.
Risco de aumento do RNI.
Aumento do RNI e
potencialização do efeito
anticoagulante.
Aumento do risco de
hemorragia.
Aumento do risco de
hemorragia.
Aumento do risco de
hemorragia.
Aumento do risco de
hemorragia.
Aumento do risco de
hemorragia.
Aumento do risco de
hemorragia.
Redução da efetividade do
anticoagulante.

Ao associarmos as interações medicamentosas com as suspeitas de problemas de adesão
apresentados pelos pacientes, sugere-se a possibilidade de aumento da ocorrência de agravos à
saúde e riscos de segurança quando coexistirem essas duas características simultâneas. O efeito
anticoagulante deve ser monitorizado frequentemente em pacientes que utilizam diversos
medicamentos (Teles, Fukuda & Feder, 2012).
Em relação aos fatores agravantes e ou favorecedores da não adesão ocorreram 50 registros
durante os atendimentos, sendo estes: esquecimento (38%), relato de dificuldade para
autoadministração dos medicamentos (14%), não compreensão sobre o tratamento anticoagulante
(12%), dificuldade em acessar o ambulatório (10%), não entendimento da forma de utilização dos
demais medicamentos em uso (8%), paciente prefere não tomar os medicamentos (4%),
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analfabetismo (4%), não administração da varfarina durante internação ocorrida no intervalo entre
encontros (4%), não utilização dos demais medicamentos com indicação de uso crônico devido à
indisponibilidade na Unidade Básica de Saúde de referência (2%), relato de inexistência de apoio
familiar no uso dos medicamentos (2%), alterações drásticas nos hábitos alimentares (2%).
O prognóstico do paciente em uso da varfarina não depende apenas da terapia
farmacológica, mas também de aspectos não farmacológicos, o que justifica a importância e a
necessidade de acompanhamento constante da efetividade do medicamento, orientações a respeito
do autocuidado, posologia, além de programas de educação em saúde para otimizar a
conscientização e adesão à terapia medicamentosa (Esmerio et al, 2009). Desse modo, entende-se
que ao realizar a identificação do grau de dependência para as AVD, dependência para
autoadministração dos medicamentos, demais medicamentos em uso e interações medicamentosas
potenciais, os profissionais obtiveram um olhar mais amplo em relação aos possíveis riscos
apresentados por cada paciente em relação ao uso da varfarina, o que pode ter facilitado a
implementação de estratégias que propiciaram a efetividade da farmacoterapia.
Ao analisarmos os fatores agravantes da não adesão, entende-se que a maioria poderia ser
solucionada por meio de estabelecimento de estratégias que diminuam o esquecimento do uso da
varfarina, assim como realização de ações educacionais.
Apesar da importância da farmacoterapia para prevenção e agravos de problemas de saúde,
entende-se que esta é comprometida por problemas de adesão, que envolvem fatores como
polifarmácia, regime terapêutico complexo, comprometimento cognitivo-funcional e redução da
destreza manual, que se encontram ainda mais comprometidos nos pacientes idosos, o que é o
perfil de pacientes acompanhados nesse estudo (Elliott, 2012; Sengstock et al, 2012). Outros fatores
que contribuem para a não adesão ao tratamento são o desconhecimento sobre as indicações dos
medicamentos e possíveis efeitos colaterais e complicações decorrentes de interações
medicamentosas. Esses fatores, ao serem associados ao baixo grau de escolaridade, frequente entre
os idosos acompanhados, assim como alterações no estado cognitivo e níveis variados de
dependência contribuem para dificultar a adesão ao tratamento com anticoagulante oral assim como
aos outros medicamentos (Nasse, Mullan & Beata, 2012).
Não foi frequente no presente estudo, a identificação de alterações drásticas nos hábitos
alimentares dos pacientes acompanhados. Isso pode estar relacionado ao fato de que essa é uma das
principais informações oferecidas de forma ampla no ambulatório em estudo, e ao serem inseridos
no SPAUV, os pacientes possivelmente já tinham tido acesso a essa informação.
A interação da varfarina com alimentos ricos em vitamina K é amplamente conhecida na
literatura e de grande relevância para o tratamento, sendo essa uma informação de relevância para
os serviços de anticoagulação (Martins et al, 2011).
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Ao considerar os pontos principais de atuação dos profissionais para proporcionar maior
entendimento da população idosa em relação à varfarina, o uso de recursos que possibilitam a
exposição de informações simples e de fácil entendimento, com linguagem acessível, além de
recursos audiovisuais com figuras apropriadas são ferramentas úteis no aprimoramento do
entendimento dos idosos sobre a terapia com a varfarina (Marin, Cecílio & Perez, 2008).
Para facilitar a administração dos medicamentos e otimizar a adesão, comprimidos de
varfarina foram entregues aos pacientes cadastrados no SPAUV separados por dia, conforme o
esquema recomendado. A organização era feita em fitas plásticas termoseladas (Figura 1). Ao longo
do acompanhamento foram entregues

Figura 01: Fita termoseladas com instruções sobre o esquema terapêutico da varfarina.

As intervenções realizadas durante o período de acompanhamento foram elaboração de fitas
termoseladas com instruções sobre o esquema terapêutico da varfarina (209; 56,8%), realização de
educação em saúde ao paciente e/ou acompanhante por meio de estratégia verbal ou escrita (116;
31,6%), orientação telefônica ao familiar sobre o tratamento anticoagulante (19; 5%), agendamento
de ambulância para facilitar o acesso ao ambulatório (18; 4,9%), realização de contato com Unidade
Básica de Saúde para discutir especificidades sobre o tratamento (1; 0,3%) e elaboração de caixa
organizadora para os demais medicamentos em uso (5; 1,4%) (Figura 2).
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Figura 02: Caixa organizadora de medicamentos.

Em relação às intervenções farmacêuticas realizadas, as mais prevalentes foram elaboração
de fitas termoseladas e realização de educação em saúde, entende-se que a elaboração de estratégia
para a promoção da autoadministração da varfarina assim como seu uso correto podem ter sido
essenciais para obtenção de melhores resultados no tratamento. Como o uso da varfarina requer
frequentes ajustes no regime posológico, a elaboração das fitas termoseladas pode torna-se uma
estratégia facilitadora do entendimento e adesão para os pacientes acompanhados.
Ao entender que o tratamento com varfarina requer mudanças frequentes no regime
medicamentoso devido à necessidade de ajustes de doses conforme o RNI, e que múltiplas
mudanças levam a complicações na adesão à farmacoterapia por parte de pacientes idosos,
estratégias que promovam melhor adaptação desses pacientes em relação aos anticoagulantes
devem ser consideradas (Sengstock et al, 2012).
Além disso, o considerável número de ações relacionadas à educação em saúde indica que
essa ação deve ser realizada de forma contínua, identificando as necessidades e ou especificidades
apresentadas pelos pacientes em cada encontro.
As intervenções de realização de contato telefônico com o familiar para realizar orientações,
e realização de contato com a unidade básica de saúde para informar sobre especificidades do
tratamento indicam possíveis necessidades de estabelecimento de vínculo e envolvimento da família
no processo de cuidado, assim como realização de maior inserção da equipe de saúde da família em
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relação aos cuidados na farmacoterapia anticoagulante. Em relação a esse último item, é importante
destacar que o ambulatório de anticoagulação responsabiliza-se somente pelos cuidados
relacionados ao uso da varfarina, sendo que a realização de contato constante com a equipe de
atenção primária pode ser entendida como uma estratégia de relevância para a garantia da
integralidade do cuidado.
A elaboração de caixas organizadoras indica a identificação pelos profissionais da
necessidade do estabelecimento de estratégias para a garantia do uso correto dos demais
medicamentos em uso, o que pode comprometer a efetividade da farmacoterapia devido à possível
ocorrência de interações medicamentosas.
A necessidade de agendamento de ambulância reflete possíveis problemas relacionados à
acessibilidade geográfica. Esse fator pode intervir na assiduidade dos pacientes às consultas, e
também comprometer a terapia anticoagulante.
Também foi possível identificar a ocorrência de internações durante o acompanhamento no
SPAUV, sendo que 15 pacientes foram hospitalizados. Do total de internações, duas estavam
relacionadas a eventos tromboembólicos, sendo ocorrência de acidente vascular encefálico. As
demais hospitalizações foram decorrentes de condições clínicas não relacionadas com eventos
tromboembólicos, tais como dengue, pneumonia, descompensarão de insuficiência cardíaca e
outros. A ocorrência dos eventos tromboembólicos durante o acompanhamento indica a necessidade
não somente do acompanhamento dos pacientes, mas da manutenção do RNI na faixa terapêutica de
forma contínua. Os demais motivos de internações refletem a fragilidade fisiológica dos pacientes
acompanhados, representada pela existência de outros problemas de saúde, e maior susceptibilidade
às complicações clínicas, que ressaltam a necessidade de acompanhamentos clínicos direcionados.
Ao analisar o TTR dos pacientes identificou-se desse escore médio de 40,8% no período
prévio às ações educacionais individualizadas, para 60,9% após a realização das ações. O TTR
médio individual de cada paciente nos períodos prévio e após a realização das ações educacionais
estão apresentados no Gráfico 1.
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Gráfico 01: TTR médio de cada paciente nos períodos antes e após a o acompanhamento no
SPAUV, Belo Horizonte/MG, 2014, N = 12.
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No que se refere à análise do Time Therapeutic Range (TTR) com o intuito de determinar
tempo de permanência do RNI na faixa terapêutica pelos pacientes antes e após o acompanhamento
pelo SPAUV, tem-se que o valor do TTR deve ser acima de 60% para que a terapia anticoagulante
seja superior à terapia isolada com antiagregante plaquetário (Nasse, Mullan & Beata, 2012).
O aumento do valor médio do TTR dos pacientes acompanhados no serviço de 40,8% para
60,9% indica uma maior contribuição do SPAUV para a efetividade e segurança da farmacoterapia,
pois se entende que ao aumentar o tempo médio de valores de RNI da faixa terapêutica, não
somente o risco de ocorrência de eventos tromboembólicos, mas também de sangramentos graves
associados à valores de RNI acima da faixa, estariam minimizados.
Em relatórios gerenciais da instituição em estudo, detectou-se que o TTR médio do total de
pacientes acompanhados no primeiro ano de funcionamento do ambulatório e não acompanhados
pelo SPAUV foi 54,6%. Ao considerar esse valor, identifica-se que nove pacientes apresentaram
TTR, apesar de apresentarem perfis relacionados a não adesão, e serem encaminhados ao SPAUV
por difícil controle, apresentaram um TTR médio igual ou superior a esse valor, quando analisados
individualmente, após serem encaminhados a esse serviço.
Os dois pacientes cujos TTR não puderam ser calculados no período prévio ao oferecimento
do serviço devido à inexistência de três mensurações de RNI estão representados no gráfico pelo
valor zero, e não foram incluídos no cálculo do TTR médio. Não foi possível comparar melhorias
ocasionadas pelo SPAUV quando comparadas ao atendimento convencional. Entretanto, para cada
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um desses pacientes, identifica-se TTR médio após inserção no serviço de promoção de adesão nos
valores de 85%, e 55%, que são semelhantes ao encontrado na análise dos demais pacientes
inseridos no estudo.
Ressalta-se que dois pacientes apresentavam TTR médio acima de 60% ao serem inseridos
no serviço, e mantiveram valores acima de 60% após o acompanhamento. Nesses casos entende-se
que o serviço contribuiu para a continuidade do TTR médio acima de 60%, em um tempo de
acompanhamento superior ao realizado antes da inserção no SPAUV.
Ao analisar os valores médios do TTR antes e após a entrada dos pacientes no SPAUV,
sugere-se que as intervenções farmacêuticas contribuíram para a melhora dos resultados clínicos
dos pacientes no estudo. Outras práticas com intervenções do farmacêutico comprovam para
melhoria de resultados clínicos em pacientes com outros perfis, não sendo encontrados estudos que
tiveram como objeto de estudo pacientes com problemas de adesão e em uso de anticoagulantes
(Flores, 2005; Werlang, 2006).
O presente estudo apresenta limitações relacionadas ao tamanho da amostra, à busca
secundária de dados, que foi realizada por meio de consulta em prontuários o que não permite a
realização de aprofundamento das informações referentes ao perfil dos pacientes em
acompanhamento, e à identificação dos pacientes com dificuldade de adesão, que se limitou à
identificação desses pacientes a partir das percepções dos profissionais envolvidos no serviço e não
sendo utilizada ferramenta validada para identificação dos pacientes. Isso pode ter subestimado o
número de pacientes que necessitaram do SPAUV.

CONCLUSÃO

A implementação do SPAUV envolveu o acompanhamento e implementação de estratégias
educacionais individualizadas como educação em saúde, elaboração de fita selada e caixas
organizadoras, sendo essas as intervenções realizadas com maior frequência.
Diante dos resultados encontrados foi observado que após o seguimento farmacoterapêutico
houve aumento do tempo de permanência de RNI na faixa terapêutica por meio da análise do TTR,
demonstrando que a monitorização da anticoagulação nos pacientes acompanhados pelo SPAUV foi
efetiva, sugerindo que as estratégias implementadas para melhorar adesão ao tratamento foram
adequadas e propiciaram maior efetividade e segurança no tratamento desses pacientes.
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