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Introdução: Os antagonistas da vitamina K têm sido a principal arma terapêutica anticoagulante há 
mais de 50 anos, tendo papel essencial no tratamento de comorbidades associadas a patologias 
altamente prevalentes como doença venosa tromboembólica e fibrilação atrial crônica. A intensidade 
terapêutica para cada patologia é diferente, sendo necessária a avaliação recorrente dos níveis de 
coagulação de cada paciente através do tempo de protrombina – índice de normalização 
internacional (TP INR). Não existem, até o momento, estudos randomizados avaliando a melhor 
estratégia para acompanhamento de pacientes em uso de anticoagulação por longo prazo.   
Objetivos: Avaliar a taxa de adequação do TP INR dos pacientes acompanhados no ambulatório de 
anticoagulação, avaliar a incidência de eventos adversos maiores e menores e correlacionar 
possíveis fatores predisponentes a sangramento.   Materiais e Métodos: Estudo de coorte 
prospectivo. A população é composta por todos os pacientes que realizaram acompanhamento no 
ambulatório de anticoagulação do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre no período de 01/10/2000 a 01/10/2009. O banco de dados será realizado com base nas 
fichas de acompanhamento dos pacientes já existentes no ambulatório, incluindo dados acerca do 
motivo da indicação de anticoagulação, fatores de risco para sangramento, TP INR das consultas, 
taxa de eventos adversos maiores e menores, taxa de adequação dos controles de TP INR à faixa 
terapêutica e tempo médio de acompanhamento.   Resultados: o presente estudo encontra-se em 
fase de coleta de dados, a análise dos mesmos deverá ser realizada no mês de outubro de 2009, 
com plano de publicação dos resultados a partir desta data.  

  




