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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no infarto agudo do 
miocárdio com elevação do segmento ST

Tabela 1 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários no infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (IAMCEST)

Indicação Recomendação Nível de evidência

Ácido acetilsalicílico (AAS – 162-300 mg em dose de ataque, com dose de manutenção de 
81-100 mg/dia), independente da terapia de reperfusão I A

Clopidogrel 300 mg, em adição ao AAS, em pacientes submetidos a terapia trombolítica há 
menos de 24 horas e seguem a estratégia invasiva e intervenção coronária percutânea (ICP) I A

Clopidogrel 600 mg, em adição ao AAS, em pacientes submetidos a terapia trombolítica há 
mais de 24 horas e seguem a estratégia invasiva e ICP I C

Clopidogrel 600 mg, em adição ao AAS, em pacientes submetidos à intervenção coronária 
percutânea primária (ICPP) I C

Ticagrelor 180 mg de ataque, em adição ao AAS, seguido por 90 mg 12/12 horas em 
pacientes submetidos à ICPP I B

Prasugrel 60 mg de ataque, em adição ao AAS, seguido por 10 mg 1x/dia em pacientes virgens 
de tratamento com clopidogrel, com anatomia coronária conhecida, submetidos à ICPP e 
sem fatores de risco para sangramento [maior ou igual a 75 anos de idade, menos de 60 kg, 
acidente vascular cerebral (AVC) ou ataque isquêmico transitório (AIT) prévios]

I B
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Clopidogrel 75 mg/dia em pacientes com mais de 75 anos submetidos a terapia trombolítica ou não I B

Clopidogrel 600 mg (ataque) seguido por manutenção com 150 mg/d durante 1 semana, em 
adição ao AAS, nos pacientes com baixo risco de sangramento submetidos à ICPP IIa B

Inibidores da glicoproteína (GP) IIb/IIIa em pacientes sob uso de dupla antiagregação 
plaquetária submetidos à ICPP com alta carga de trombo, slow/no reflow e outras 
complicações trombóticas

IIa C

Abciximab intracoronário durante a ICPP IIb B

Ticagrelor ou prasugrel em pacientes submetidos a terapia trombolítica ou não reperfundidos III C

Dose de ataque de clopidogrel de 300 mg em idosos com 75 anos ou mais submetidos 
à terapia trombolítica III C

Uso rotineiro dos inibidores da GP IIb/IIIa em pacientes sob dupla antiagregação plaquetária III B
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Tabela 2 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes com IAMCEST submetidos à terapia trombolítica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Enoxaparina 30 mg endovenoso (EV) em bolus, seguido por 1 mg/kg subcutâneo (SC) 
a cada 12 horas durante 8 dias ou até a alta hospitalar em pacientes com menos 
de 75 anos. Não administrar a dose EV em pacientes acima de 75 anos e manter 
enoxaparina 0,75 mg/kg SC a cada 12 horas. Utilizar 1mg/kg/dia em pacientes com 
depuração de creatinina ≤30 ml/min

I A

Heparina não fracionada (HNF) 60 UI/kg EV (ataque), máximo de 4.000 UI, seguido 
por infusão contínua de 12 UI/kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter 
por um período mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o tempo de 
tromboplastina parcial ativada (TTPa) permaneça entre 1,5 a 2,0 vezes o controle

I C

Fondaparinux 2,5 mg EV, seguido por 2,5 mg SC 1x/dia durante 8 dias ou até a alta hospitalar IIa B

Tabela 3 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes com IAMCEST submetidos à ICPP

Indicação Recomendação Nível de evidência

HNF ajustada pelo tempo de coagulação ativada (TCA) durante a ICPP, associada ou não a 
inibidores da GP IIb/IIIa I C

Enoxaparina 0,5 mg/kg EV (ataque), associada ou não a inibidores da GP IIb/IIIa em substituição 
à HNF. Manter enoxaparina 1,0 mg/kg SC a cada 12 horas após a ICPP a critério clínico IIa B

Fondaparinux não deve ser utilizada em pacientes submetidos à ICPP III B
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na síndrome coronária 
aguda sem elevação do segmento ST

Tabela 4 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários na síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST

Indicação Recomendação Nível de evidência

AAS (162-300 mg em dose de ataque, com dose de manutenção de 81-100 mg/dia), a todos os 
pacientes, salvo contraindicações, independente da estratégia de tratamento e por tempo indeterminado I A

Clopidogrel (300 mg em dose de ataque, com dose de manutenção de 75 mg/dia) em adição 
ao AAS, em pacientes portadores de angina instável de risco intermediário ou alto, além de 
infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST (IAMSEST), por 12 meses

I A

Uso de terapia antiplaquetária dupla por 12 meses após o evento agudo, salvo contraindicações I A

Ticagrelor (180 mg de ataque seguido por 90 mg 2x/dia) em pacientes portadores de angina 
instável de risco moderado ou alto, além do IAMSEST, independente da estratégia de 
tratamento posterior (clínico, cirúrgico ou percutâneo), por 12 meses

I B
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Prasugrel 60 mg de ataque seguido por 10 mg ao dia em pacientes portadores de angina 
instável de risco moderado ou alto, além do IAMSEST, com anatomia coronária conhecida, 
submetidos à angioplastia e sem fatores de risco para sangramento (maior ou igual a 75 anos 
de idade; menos de 60 kg; AVC ou AIT prévios)

I B

Adição de um inibidor da GP IIb/IIIa em pacientes com baixo risco hemorrágico, sob dupla 
antiagregação plaquetária, submetidos à ICP de alto risco (presença de trombos, complicações 
trombóticas da ICP)

I A

Clopidogrel (600 mg em dose de ataque, seguida por 150 mg ao dia por 7 dias e dose posterior 
de 75 mg ao dia), em adição ao AAS, em pacientes submetidos a ICP com alto risco de eventos 
isquêmicos e baixo risco de sangramento

IIa B

Reinício de ticagrelor ou clopidogrel após cirurgia de revascularização miocárdica, assim que seguro IIa B

Tirofiban em adição ao AAS em pacientes com alto risco isquêmico (troponina positiva, 
isquemia recorrente) antes do cateterismo IIa C

Uso de testes de agregabilidade plaquetária ou testes genéticos (genotipagem) em casos selecionados IIb B

Combinação de AAS com outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) C

Uso rotineiro dos inibidores da GP IIb/IIIa em pacientes sob uso de dupla antiagregação 
plaquetária antes do cateterismo III A
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Tabela 5 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes com síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST

Indicação Recomendação Nível de evidência

HNF 60 a 70 UI/kg (ataque) EV, máximo de 5.000 UI, seguido por infusão contínua de 12 a 
15 UI/kg/hora, máximo inicial de 1.000 UI/hora, durante um período mínimo de 48 horas. 
Manter TTPa de 1,5 a 2,5 vezes o valor de controle

I A

Enoxaparina 1mg/kg SC 12/12 horas (se >75 anos, 0,75 mg/kg SC 12/12 horas; se 
ClCr < 30 ml/min, 1 mg/kg SC 1x/dia). Durante 8 dias ou até a alta hospitalar I A

Nos pacientes em uso de fondaparinux, administrar HNF 85 UI/kg EV no momento da ICP ou 
60 UI/kg naqueles que estiverem recebendo inibidores da GP IIb/IIIa I B

Em pacientes que permanecerão em tratamento clínico, manter anticoagulação por 8 dias ou até 
a alta hospitalar I A

Considerar interrupção da anticoagulação após a ICP, exceto se houver outra indicação para mantê-la IIa C

Rivaroxabana 2,5 mg a cada 12 horas em adição à dupla antiagregação plaquetária com AAS 
e clopidogrel IIIb B

Troca de heparinas (HNF e enoxaparina) III B
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Tabela 6

Contraindicações ao uso de AAS

Hipersensibilidade conhecida (urticária, broncoespasmo ou anafilaxia)

Úlcera péptica ativa

Discrasia sanguínea

Hepatopatia grave

Tabela 7

Contraindicações ao uso de Prasugrel

Idade maior ou igual a 75 anos

Peso menor que 60 kg

Antecedentes de acidente vascular encefálico/ataque isquêmico transitório

Terapia trombolítica e naqueles sem reperfusão

Tabela 8

Contraindicações ao uso de Ticaglelor

Em associação com terapia trombolítica ou pacientes não reperfundidos (sem estudos nessa população)
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Tabela 9

Efeitos colaterais mais comuns do Ticaglelor (geralmente transitórios)

Dispneia

Bradicardia

Aumento dos níveis séricos de creatinina e ácido úrico

Tabela 10

Droga Vantagem Posologia

Clopidogrel Redução significativa de trombose de stent 300 mg ataque – 75 mg/dia de 
manutenção por 12 meses

Prasugrel
Redução de trombose de stent. Significativamente 
menos óbito cardiovascular, IAM não fatal, AVC, 

comparado ao clopidogrel

60 mg ataque – 10 mg/dia de  
manutenção por 12 meses

Ticaglelor

Síndromes coronárias agudas (SCA) com ou sem elevação 
do segmento ST, independente da anatomia coronariana. 
Efeito antiagregante mais intenso, rápido e consistente em 

relação ao clopidogrel

180 mg ataque – 90 mg BID de 
manutenção por 12 meses
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Tabela 11

Suspensão do fármaco em caso de procedimento cirúrgico

Fármaco Dias antes do procedimento

Clopidogrel 5 dias

Prasugrel 7 dias

Ticaglelor 5 dias

Tabela 12

Uso de IBP (principalmente omeprazol) em conjunto com o clopidogrel
Antecedente de hemorragia digestiva
Úlcera péptica
Infecção por H. pylori
Idade maior ou igual a 65 anos
Uso concomitante de anticoagulantes ou esteroides
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no acidente vascular 
cerebral e ataque isquêmico transitório

Tabela 13 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários na prevenção secundária do acidente vascular cerebral 
isquêmico ou ataque isquêmico transitório não cardioembólico

Indicação Recomendação Nível de evidência

AAS (81-300 mg/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT I A

Clopidogrel (75 mg/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT, 
ou como alternativa quando há contraindicação para AAS I B

Ticlopidina (250 mg 2x/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou 
AIT, ou como alternativa quando há contraindicação para AAS IIa B

Cilostazol (100 mg 2x/dia) para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT IIb B

AAS mais clopidogrel para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT III A

Inibidores da GP IIb/IIIa para prevenção secundária em pacientes com AVC isquêmico ou AIT III B
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Tabela 14 - Recomendações para o uso de anticoagulantes em pacientes após acidente vascular cerebral isquêmico ou ataque 
isquêmico transitório não cardioembólico

Indicação Recomendação Nível de evidência

Retorno à anticoagulação após 10 a 30 semanas de um evento cerebral hemorrágico IIb B

Varfarina em pacientes após AVC isquêmico ou AIT não cardioembólico III A

Heparina não fracionada em pacientes após AVC isquêmico ou AIT não cardioembólico III A

Heparinas de baixo peso molecular (HBPM) em pacientes após AVC isquêmico ou AIT 
não cardioembólico III B

Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na fibrilação atrial (FA)

Tabela 15 - Escore de CHA2DS2VASc. No critério de doença vascular são considerados: infarto do miocárdio prévio, doença arterial 
periférica ou placas na aorta. Se maior ou igual a 2 pontos há indicação a anticoagulação crônica

CHA2DS2-VASc

Sigla Parâmetro Pontuação

C CHF = insuficiência cardíada crônica (ICC) 1

H Hypertension = hipertensão arterial sistêmica (HAS) 1

A2 Age = Idade (> 75 anos) 2
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D Diabetes 1

S2 Stroke = AVC ou AIT pregresso 2

V Vascular disease = Doença vascular 1

A Age = Idade (entre 65-74 anos) 1

Sc Sex category = Sexo feminino 1

Tabela 16 - Escore de CHA2DS2VASc e taxa anual de risco de AVC de acordo com a pontuação. *Derivado de análise multivariada 
assumindo a não utilização de AAS

Pontuação no escore de CHA2DS2VASc Taxa anual de AVC (%)

0 0

1 1,3

2 2,2

3 3,2

4 4,0

5 6,7

6 9,8



25

7 9,6

8 6,7

9 15,2

Tabela 17 - Indicações de anticoagulação de acordo com o escore de CHA2DS2VASc

Categoria de risco Escore CHA2DS2VASc Terapia recomendada

Ausência de fatores de risco 0 Nada ou AAS 81-300 mg

1 fator de risco clinicamente não maior 1 Anticoagulação oral (ACO) ou AAS 81-300 mg

1 fator de risco maior ou ≥ 2 clinicamente 
relevantes não maiores ≥ 2 ACO
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Tabela 18 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A seleção da terapia antitrombótica deve ser considerada independente da forma de 
apresentação da FA (paroxística, persistente ou permanente) I A

Recomenda-se que a seleção da terapia antitrombótica deve ser baseada no risco absoluto de 
eventos embólicos (CHA2DS2VASc) e sangramentos [HAS-BLED - Hypertension, Abnormal renal/
liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, Labile INR, Elderly (>65 anos), Drugs/
alcohol concomitantly], risco relativo e benefícios para cada paciente, especialmente nos idosos, 
sendo que na maioria dos pacientes deve ser considerada a terapia anticoagulante oral

I A

Em pacientes com escore de CHA2DS2VASc = 1 estão igualmente recomendados:

IVarfarina (RNI entre 2,0 e 3,0) A

AAS (81-300 mg/dia) C

Nos pacientes com escore CHA2DS2VASc ≥ 2, a terapia anticoagulante está indicada. No caso 
de escolha por antagonistas da vitamina K, deve-se manter o RNI entre 2,0 e 3,0 I B

Em pacientes estáveis, com FA persistente, que vão se submeter à cardioversão elétrica ou 
química, recomenda-se a ACO por pelo menos 3 semanas pré e 4 semanas pós-cardioversão 
com RNI na faixa terapêutica (2,0-3,0). Após 4 semanas da cardioversão, a manutenção da 
ACO deve ser feita de acordo com o escore de risco de CHA2DS2VASc

I B
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Em pacientes com FA portadores de próteses valvares mecânicas, recomenda-se manter 
varfarina, com RNI de pelo menos 2,5 (prótese mitral e/ou prótese aórtica) I B

O uso de ACO está indicado nos pacientes com flutter atrial nas mesmas considerações da FA I C

A combinação de AAS 81-100 mg/dia e clopidogrel 75 mg/dia pode ser considerada para 
prevenção de AVC em pacientes que se recusam à terapia anticoagulante ou quando a 
mesma é contraindicada

IIa B

Tabela 19 - Recomendações de terapia com dabigatrana em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A dabigatrana é recomendada como alternativa à varfarina para pacientes com FA não valvar 
nos quais a anticoagulação oral é indicada I A

A dose preferencial da dabigatrana deve ser a de 150 mg 2x/dia, especialmente nos 
pacientes de maior risco de AVC e/ou fenômeno tromboembólico, desde que tenham baixo 
risco de sangramento

I B

Esse fármaco pode ser indicado como opção ao anticoagulante antagonista de vitamina K em 
pacientes com dificuldade de manter RNI adequado, dificuldade para coletas de sangue para 
controle, ou por opção do paciente

I C

A dabigatrana, nas mesmas condições acima, está indicada em pacientes com FA não valvar e 
escore de risco CHA2DS2VASC = 1 IIa C
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Em pacientes com maior risco de sangramento (idade maior ou igual a 75 anos, depuração 
de creatinina entre 30 e 50 ml/min, história de sangramento gastrointestinal ou intracraniano 
prévio, uso concomitante de AAS, clopidogrel, amiodarona, uso crônico ou abusivo de AINH, 
IMC <18 kg/m2) a dose preferencial da dabigatrana deve ser de 110 mg 2x/dia

IIa C

Em pacientes estáveis, com FA persistente, que vão se submeter à cardioversão elétrica ou 
química, recomenda-se pelo menos 3 semanas de uso contínuo da dabigatrana (preferencialmente 
150 mg 2x/dia), sem a necessidade de exames de monitorização. O ecocardiograma transesofágico 
(ETE) é opcional. Durante 4 semanas da cardioversão a manutenção da dabigatrana deve ser feita e 
sua continuidade deve ser decidida de acordo com o escore de risco de CHA2DS2VASc

III C

Dabigatrana, não foi adequadamente testada e não deve ser usada em portadores de próteses 
valvares, doença valvar hemodinamicamente grave e durante a gravidez III B

A dabigatrana não está indicada na prevenção de AVC e tromboembolismo (TE) sistêmico em 
pacientes com FA e escore de risco CHA2DS2VASc = 0 III C
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Tabela 20 - Recomendações de terapia com rivaroxabana em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A dose preferencial da rivaroxabana deve ser a de 20 mg 1x/dia, desde que tenham baixo 
risco de sangramento I B

Esse fármaco pode ser indicado como opção ao anticoagulante antagonista de vitamina K em 
pacientes com dificuldade de manter RNI adequado, dificuldade para coletas de sangue para 
controle, ou por opção do paciente

I C

A rivaroxabana, nas mesmas condições acima, está indicada em pacientes com FA não 
valvar e escore de risco CHA2DS2VASc = 1 IIa C

Em pacientes com depuração de creatinina entre 30 e 49 ml/min, a dose preferencial da 
rivaroxabana deve ser de 15 mg 1x/dia IIa C

A rivaroxabana, não foi adequadamente testada e não deve ser usada em portadores de 
próteses valvares, doença valvar hemodinamicamente grave e durante a gravidez III B

Em situações de CHADSVasc zero ou até 1 (se for apenas pelo sexo feminino), a não 
utilização de anticoagulação oral (como a rivaroxabana) pode ser considerada II A
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Tabela 21 - Recomendações de terapia com heparina não fracionada em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

A administração de HNF deve ser considerada durante o primeiro trimestre e no último mês 
de gravidez para pacientes com FA e fatores de risco para TE. A dose deve ser suficiente para 
prolongar o TTPa em 1,5 à 2 vezes o tempo controle basal ou de modo intermitente por via 
subcutânea com dose de 10.000 a 20.000 U a cada 12 horas, ajustada para prolongar o intervalo 
médio (6 horas após a injeção) do TTPa em 1,5 vezes o tempo de controle basal

I B

Para pacientes submetidos à cardioversão elétrica guiada por ETE e não têm trombos, HNF 
EV (bolus seguido de infusão contínua) é recomendada antes da cardioversão e deve ser 
mantida até que a anticoagulação oral plena seja atingida

I B

Para pacientes com FA que necessitem de cardioversão elétrica de emergência, HNF EV 
(bolus seguido de infusão contínua) é recomendada I C
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Tabela 22 - Recomendações de terapia com heparina de baixo peso molecular em FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para pacientes submetidos à cardioversão elétrica guiada por ETE e não têm trombos, 
dose plena de HBPM é recomendada antes da cardioversão e deve ser mantida até que 
anticoagulação oral plena seja atingida

I B

Para pacientes com FA que necessitem de cardioversão elétrica de emergência, dose plena HBPM 
é recomendada I C

Apesar dos estudos limitados, a administração subcutânea de HBPM deve ser considerada no 
primeiro trimestre e no último mês da gestação em pacientes com FA e fatores de risco para TE IIa C

Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na valvopatia

Tabela 23 - Recomendações para profilaxia de TE na doença valvar com valva nativa

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulação oral em pacientes com doença valvar e ritmo de FA I B

Anticoagulação oral em paciente com doença valvar e episódio prévio de TE, mesmo em ritmo sinusal I B

Anticoagulação oral na presença de trombo em átrio esquerdo I C
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Profilaxia antitrombótica com aspirina em pacientes com doença valvar e ritmo de FA com 
contraindicações aos anticoagulantes orais IIa B

Anticoagulação em paciente com átrio esquerdo ≥ 55 mm na presença de contraste 
espontâneo em ritmo sinusal IIa C

Tabela 24 - Recomendações para profilaxia de TE na doença valvar com prótese mecânica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Manter RNI entre 2,0 e 3,0 em pacientes com prótese mecânica aórtica em ritmo sinusal I B

Manter RNI entre 2,5 e 3,5 em pacientes com prótese mecânica aórtica em FA I B

Associar AAS 81-100 mg/dia à anticoagulação oral em pacientes com prótese mecânica 
aórtica ou mitral e algum fator de risco para TE I B

Manter RNI entre 2,5 e 3,5 em pacientes com prótese mecânica mitral independente do 
ritmo cardíaco I C
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Tabela 25 - Recomendações para profilaxia de TE na doença valvar com prótese biológica

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulação oral em pacientes com prótese biológica em qualquer posição e ritmo de FA I B

Anticoagulação oral durante os três primeiros meses após implante da prótese biológica em posição 
mitral ou em qualquer posição se for evidenciado trombo intracavitário durante o ato operatório I C

Anticoagulação oral durante os três primeiros meses após implante da prótese biológica em 
posição aórtica e mitral em pacientes em ritmo sinusal IIb B

Profilaxia antitrombótica com anticoagulante oral a longo prazo em pacientes com prótese 
biológica em ritmo sinusal, na ausência de outras condições que indiquem anticoagulação III C

Tabela 26 - Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no tromboembolismo venoso (TEV)

Fatores de risco para TEV

TEV prévio Câncer Agentes estimuladores de eritropoiese

Idade avançada
(especialmente >55 anos)

Terapia oncológica (hormonioterapia, 
quimioterapia, radioterapia, inibidores 

de angiogênese
Enfermidade aguda

Cirurgia Desordens mieloproliferativas Doença infecciosa aguda

Trauma maior ou lesão de membro inferior Compressão venosa (hematoma, tumor, 
anormalidade arterial)

Insuficiência cardíaca (IC) congestiva classe 
III ou IV
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Imobilidade Gravidez e puerpério Infarto agudo do miocárdio

Paresia de membros inferiores Terapia com estrogênio Doença respiratória aguda

Veias varicosas Moduladores do receptor de estrogênio Acidente vascular cerebral

Doença reumática Doença inflamatória intestinal Síndrome nefrótica

Insuficiência renal Hemoglobinúria paroxística noturna Obesidade

Cateter venoso central Trombofilias herdadas Trombofilias adquiridas

Tabela 27

Indicação de profilaxia para TEV

Pacientes clínicos internados com mais de 40 anos

Expectativa de mobilidade limitada por 3 ou mais dias

Pelo menos um fator de risco para TEV e que não tenham risco aumentado de sangramento

Pacientes internados em unidades de terapia intensiva

Pacientes submetidos a cirurgias ginecológicas, urológicas, torácicas ou neurocirurgias

Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos pequenos que apresentam um fator de risco adicional
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Pacientes entre 40-60 anos que serão submetidos a anestesia geral por mais de 30 minutos sem outros fatores de risco adicionais

Pacientes com idade > 60 anos submetidos a procedimentos cirúrgicos maiores

Pacientes de 40-60 anos com fatores de risco adicionais

Pacientes submetidos a artroplastia de quadril ou joelho, cirurgia por fratura pélvica ou de quadril, cirurgia colorretal, cirurgia oncológica

Trauma maior

Lesão medular

Tabela 28 - Recomendações para utilização de heparina não fracionada como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Uso de heparina em baixas doses (5.000 UI SC a cada 8 ou 12 horas) em pacientes hospitalizados 
com pelo menos um fator de risco para TEV e que não tenham risco aumentado de sangramento I A

Anticoagulação profilática em pacientes cirúrgicos de risco moderado ou alto I A

Contagem plaquetária a cada 2-3 dias dos dias 4 a 14 ou até o fim do tratamento com a 
heparina, nos pacientes recebendo HNF profilática e pacientes em pós-operatório recebendo 
flush de cateter com HNF

IIa C

Contagem plaquetária a cada 2 dias dos dias 4 a 14 ou até o fim do tratamento com a 
heparina nos pacientes em pós operatório recebendo HNF profilática IIa C
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Tabela 29 - Recomendações para utilização de heparina não-fracionada como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) com HNF EV ou SC com monitoramento do 
TTPa (1,5 a 2,5 vezes o valor de controle laboratorial) ou SC com dose fixa I A

HNF SC com administração de 17.500 UI ou 250 UI/kg 2x/dia, com ajuste de dose para 
se alcançar e manter um prolongamento do TTPa entre 1,5 a 2,5 vezes o valor de controle 
laboratorial quando medido 6 horas após a administração

I A

HNF EV com administração de bolus de 80 UI/kg ou 5.000 UI seguido de infusão contínua de 
18 UI/kg/h com ajuste de dose para se alcançar e manter um prolongamento do TTPa entre 1,5 a 
2,5 vezes o valor do controle laboratorial

I C

Início simultâneo de HNF e da anticoagulação oral com antagonista da vitamina K I C

Tratamento de pacientes com alta suspeição clínica de TVP enquanto aguarda por exames diagnósticos IIa C

Suspensão da HNF após 5 dias, desde que a RNI esteja ≥ 2,0 por pelo menos 24 horas IIa C
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Tabela 30 - Recomendações para utilização de heparina de baixo peso molecular como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Enoxaparina pode ser utilizada na dose de 40 mg ao dia em pacientes considerados de alto 
risco para TVP I A

Enoxaparina pode ser utilizada na dose de 20 a 30 mg ao dia em pacientes considerados de 
alto risco para TVP, com depuração de creatinina < 30 ml/min IIa C

Tabela 31 - Recomendações para utilização de heparina de baixo peso molecular como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Enoxaparina pode ser utilizada na dose de 1 mg/kg a cada 12 horas em pacientes com TEV I A

Enoxaparina deve ser utilizada na dose de 1 mg/kg uma vez ao dia em pacientes com TEV 
com depuração de creatinina < 30 ml/min IIa C

Em paciente com depuração de creatinina < 30 ml/min, recomenda-se a dosagem do fator 
anti-Xa para monitorização terapêutica IIa C

Tabela 32 - Recomendações para utilização de varfarina como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Varfarina pode ser utilizada como alternativa em profilaxia de TVP em pacientes 
submetidos a cirurgias ortopédicas IIa A
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Tabela 33 - Recomendações para utilização de varfarina como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Varfarina pode ser utilizada para tratamento de TEV na dose inicial de 5 mg ao dia por um 
período mínimo de três meses com RNI alvo entre 2,0 e 3,0, podendo ser estendido caso 
haja a presença de síndrome trombofílica ou neoplasia

I A

O uso de medicações subcutâneas ou parenterais deve ser suspenso após período mínimo de 
5 dias ou quando houver pelo menos duas medidas de RNI ≥2,0 com intervalo de 24 horas I A

Doses de varfarina menores que 5 mg devem ser consideradas em pacientes idosos, 
desnutridos, hepatopatas, com IC ou com alto risco de sangramento IIa C

Tabela 34 - Recomendações para utilização de fondaparinux como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Fondaparinux pode ser utilizada na dose de 2,5 mg ao dia em pacientes considerados de 
alto risco para TVP I A
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Tabela 35 - Recomendações para utilização de fondaparinux como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para o tratamento de TVP, a dose preconizada é de 7,5 mg/dia, para pacientes com peso 
entre 50 e 100 kg. Para pacientes com peso menor do que 50 kg, a dose é de 5 mg/dia e 
para os maiores de 100 kg, a dose preconizada é de 10 mg/dia

I A

É contraindicado o uso de fondaparinux para o tratamento de TVP em pacientes com 
clearance de creatinina < 30 ml/min IIa C

Tabela 36 - Recomendações para utilização de dabigatrana como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Profilaxia de TEV em pós-operatório de cirurgia de prótese de quadril e joelho na dose de 
150 mg ou 220 mg ao dia IIa A

Tabela 37 - Recomendações para utilização de dabigatrana como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Tratamento de TEV agudo e crônico na dose de 150 mg 2x/dia IIa B



40
DIRETRIZES BRASILEIRAS DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES
EM CARDIOLOGIA

Tabela 38 - Recomendações para utilização de rivaroxabana como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Profilaxia de TEV em pós-operatório de cirurgia de prótese de quadril e joelho na dose de 
10 mg ao dia IIa A

Tabela 39 - Recomendações para utilização de rivaroxabana como tratamento de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Tratamento de TEV agudo e crônico na dose de 15 mg 2x/dia nos primeiros 21 dias seguido de 
20 mg uma vez ao dia durante 3, 6, 12 meses ou tempo maior a critério médico IIa B

Tabela 40 - Recomendações para utilização de apixabana como profilaxia de TEV

Indicação Recomendação Nível de evidência

Profilaxia de TEV em pós-operatório de cirurgia de prótese de quadril e joelho na dose de 2,5 mg 2x/dia IIa A
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes na IC

Tabela 41 - Recomendações para o uso de anticoagulantes e antiplaquetários em pacientes com IC e FA

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulante oral antagonista da vitamina K para pacientes com FA e IC com piora 
recente ou redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) para < 0,35, e 
escore CHADS2/CHA2DS2VASc ≥ 2

I A

AAS ou clopidogrel para pacientes com FA e IC em risco de eventos tromboembólicos 
intermediário e/ou alto (CHADS2 ≥ 1) e com contraindicação para anticoagulante oral 
por sangramento

I A

Anticoagulante oral antagonista da vitamina K para pacientes com FA e IC com piora 
recente ou redução da FEVE para < 0,35, e escore CHADS2/CHA2DS2VASc = 1, sem 
fatores de risco adicionais

IIa A

Tabela 42 - Recomendações para o uso de anticoagulantes e antiplaquetários em pacientes com IC em ritmo sinusal

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulante oral antagonista da vitamina K antagonista da vitamina K para trombos intracavitários I C

AAS para cardiomiopatia isquêmica com risco moderado ou alto de evento coronário, com 
reduzido risco de hospitalização por IC I A
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Anticoagulante nos primeiros 6 meses após infarto do miocárdio (IM) de parede anterior com 
disfunção sistólica sem trombo IIa C

Medicação antitrombótica para prevenção primária em pacientes com IC não 
hospitalizados ou sem estar imobilizado, sem fator de risco adicional*, sem episódio prévio 
tromboembólico, sem trombo intracavitário, e em ritmo sinusal

III B

Tabela 43 - Recomendações para o uso de novos anticoagulantes orais em pacientes com IC

Indicação Recomendação Nível de evidência

Anticoagulante oral não antagonista de vitamina K para pacientes não aderentes ou sem 
disponibilidade para controle adequado de RNI para ajuste de dose do antagonista ou 
variabilidade não controlada do RNI > 3 ou < 2

I C

Inibidor competitivo da trombina, ou inibidor do fator X ativado como alternativa ao 
antagonista de vitamina K, em pacientes com indicação de uso de anticoagulante oral com 
antagonista de vitamina K

IIa C
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Tabela 44 - Recomendações para o uso de anticoagulantes orais na IC de etiologia chagásica

Indicação Recomendação Nível de evidência

FA com disfunção sistólica ou escore CHADS2 > 2 I C

Trombose mural I C

AVC embólico prévio I C

Escore IPEC/FIOCRUZ (Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Fundação Osvaldo Cruz) ≥ 3 IIb B

Aneurisma de ponta de ventrículo esquerdo sem trombose IIb C

Tabela 45 - Recomendações para o uso de antiagregantes plaquetários na insuficiência cardíaca de etiologia chagásica

Indicação Recomendação Nível de evidência

FA com escore CHADS2 = 1 IIa C

Escore IPEC/FIOCRUZ ≥ 2 IIb B
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Utilização de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes no período perioperatório 
de cirurgia cardíaca e não cardíaca

Tabela 46 - Recomendações para utilização de AAS em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

AAS deve ser mantido em pacientes com SCA que vão à cirurgia de revascularização miocárdica I B

Suspensão pré-operatória de AAS poderia beneficiar pacientes de alto risco para sangramento 
ou para complicações transfusionais, ou ainda aqueles que se recusam a receber transfusões, 
como os Testemunhas de Jeová

IIa B

Em pacientes sem SCA e que vão para cirurgias absolutamente eletivas, é razoável suspender 
AAS para reduzir riscos de sangramento IIa A
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Tabela 47 - Recomendações para utilização de tienopiridínicos em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Fármacos tienopiridínicos (ticlopidina e clopidogrel) devem ser retirados por 5 a 7 dias, 
antes da cirurgia de revascularização miocárdica I B

Administração de heparina não fracionada e AAS é útil para prevenir eventos isquêmicos 
após supressão de clopidogrel, no período pré-operatório imediato I B

Testes de agregação plaquetária (point-of-care testing) podem ser úteis para identificar 
pacientes não responsivos ao clopidogrel IIb C

Tabela 48 - Recomendações para utilização de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes estáveis, inibidores da GP IIb/IIIa devem ser suspensos por 48 horas antes de 
cirurgia de revascularização I B

Em SCA e pacientes sob risco de eventos isquêmicos, tirofiban e eptifibatide podem ser 
mantidos até o momento da cirurgia, sendo suspensos após seu início e precauções tomadas 
para reversão de sangramento por deficiência da agregação plaquetária ao final da cirurgia

IIa B

Tirofiban e eptifibatide podem ser utilizados como ponte para cirurgia nos pacientes de SCA 
que tiveram clopidogrel suspenso pré-operatoriamente IIb C
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Tabela 49 - Recomendações para utilização de bloqueadores do receptor P2Y12 em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Não há grandes estudos comparando o uso, ou não, do prasugrel e do ticagrelor durante as 
operações coronárias. Ticagrelor deve ser suspensa de 3-5 dias antes da cirurgia e prasugrel por 
sete dias antes do procedimento

I B

Nas situações de urgência e emergência, em que a suspensão do bloqueador do receptor P2Y12 não 
ocorre, o paciente apresenta risco aumentado de sangramento, com o ticagrelor um risco similar ao 
dos usuários de clopidogrel, e com o prasugrel um risco até quatro vezes maior. Se for possível, parar 
o prasugrel ou o ticagrelor 24 horas antes

I C

O uso dos bloqueadores do receptor P2Y12 está indicado aos pacientes com alguma 
contraindicação para o uso do AAS no pós-operatório. Nos casos em que o paciente for 
obrigado a utilizá-los, seu uso deve ser reiniciado após 48 horas do término da operação

IIa B

Não há benefício na reintrodução precoce ou no uso sistemático dos bloqueadores do 
receptor P2Y12 no pós-operatório de revascularização do miocárdio III C
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Tabela 50 - Recomendações para utilização de cilostazol em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Há pouca literatura relacionando o cilostazol com cirurgia cardíaca. Trata-se de um 
agente inibidor plaquetário e como tal, seu uso deve ser suspenso por no mínimo 
72 horas antes da cirurgia

I C

Não há na literatura relatos de sangramento aumentado em pacientes que necessitaram 
de cirurgia de urgência e emergência. O seu uso no período pós-operatório, quando 
associado ao AAS, parece trazer algum grau de proteção quanto à oclusão de enxertos, 
podendo ser iniciado no pós-operatório imediato

IIa C

Tabela 51 - Recomendações para utilização de dipiridamol e terapia tripla em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Não há na literatura relatos de sangramento aumentado em pacientes que necessitaram de 
cirurgia cardíaca em uso de dipiridamol I B

Em relação à terapia tripla, deve-se respeitar as indicações para suspensão de cada agente 
individualmente I B
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Tabela 52 - Recomendações para utilização de heparina em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes que estão recebendo heparina não fracionada por SCA ou como transição de 
anticoagulação oral ou de antiagregantes plaquetários é aconselhável suspender a heparina 
não fracionada 4 a 6 horas antes da cirurgia

IIa C

Em pacientes em uso de HBPM por SCA ou em situações de transição de anticoagulação oral 
ou de antiagregantes plaquetários, a HBPM deve ser suspensa 24 horas antes da cirurgia IIa C

Tabela 53 - Classificação de risco de eventos embólicos no período perioperatório

Risco Situações clínicas

Alto

Próteses mecânicas: qualquer prótese mecânica em posição mitral, prótese mecânica antiga em posição aórtica 
ou com AVC/AIT nos 3 últimos meses

FA com CHADS2 ≥ 5, associada à doença valvar ou com AVC/AIT nos últimos 3 meses

TEV recente nos últimos 3 meses ou associado à trombofilia grave (deficiência de proteína C ou S ou de 
antitrombina, ou presença de anticorpo antifosfolípide)
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Intermediário Próteses mecânicas aórticas com FA, AVC/AIT prévio, idade > 70 anos, IC, hipertensão arterial (HA) ou diabetes

Baixo

FA com CHADS2 = 3 ou 4

TEV nos últimos 3 a 12 meses, trombofilias leves (mutações heterozigóticas do fator V de Leiden ou do fator II), 
TEV recorrente ou neoplasia ativa

Prótese mecânica aórtica sem fatores de risco para AVC

FA com CHADS2 = 0 a 2, sem AVC/AIT prévios

Tabela 54 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes de alto risco para TE

Interromper a varfarina 5 dias antes da operação e aguardar RNI < 1,5 I C

Iniciar heparina não-fracionada ou HBPM dose plena quando RNI < 2,0 I C

Suspender heparina não-fracionada endovenosa 4 horas antes do procedimento e a 
HBPM subcutânea 24 horas antes I C

Pacientes de risco intermediário para TE

Dependendo da avaliação individual de cada paciente, podem ser seguidas as orientações 
tanto para o alto como para o baixo risco IIa C



50
DIRETRIZES BRASILEIRAS DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES
EM CARDIOLOGIA

Pacientes de baixo risco para TE

Interromper a varfarina 5 dias antes da operação e aguardar RNI < 1,5 para a realização 
do procedimento IIa C

No pré-operatório, pode ser usada heparina não-fracionada ou HBPM profilática IIa C

No pós-operatório, se indicado, usar heparina não-fracionada ou HBPM profilática pelo tipo 
de procedimento e reiniciar o anticoagulante 12 a 14 horas após o procedimento cirúrgico IIa C

Tabela 55 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia cardíaca em situações de urgências e 
orientações para reintrodução no período pós-operatório

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em cirurgias de urgência, deve ser realizada a suspensão do agente anticoagulante, 
administração de vitamina K (2,5 a 5,0 mg) por via endovenosa, ou vitamina K oral e 
reposição dos fatores deficientes como concentrado de complexo protrombínico ou plasma 
fresco congelado (PFC)

I C

Em cirurgias eletivas, deve-se realizar a suspensão do agente antivitamina K associada ao uso 
de vitamina K1, na dose de 2,5 a 5 mg por via endovenosa I C
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Para reintrodução do agente no período pós-operatório, em pacientes de alto risco para TE, 
reiniciar heparina não fracionada ou HBPM em dose plena e a varfarina, 12 a 24 horas após o 
procedimento, e suspender a heparina somente quando o RNI estiver dentro da faixa terapêutica

I C

Recomenda-se iniciar o anticoagulante oral 12 a 24 horas depois da cirurgia (noite ou na 
manhã seguinte) I C

Tabela 56 - Recomendações para utilização de fondaparinux em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes com doença coronária em uso de fondaparinux, dose terapêutica, e que 
necessitem de tratamento cirúrgico, é aconselhável suspender o agente 4 dias antes do 
procedimento, ao invés de 2 dias antes

IIa C

Tabela 57 - Recomendações para utilização de bivalirudina em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes com SCA e em uso de bivalirudina, que necessitem de tratamento cirúrgico para 
revascularização do miocárdio, é aconselhável a suspensão do agente 4 horas antes da 
cirurgia, ao invés de suspendê-la no centro cirúrgico

IIa C

Pacientes que apresentaram trombocitopenia induzida pela heparina (aguda ou subaguda) 
na presença de anticorpo positivo e que necessitam de cirurgia cardíaca de urgência é 
aconselhável o uso da bivalirudina, ao invés de outros anticoagulantes que não a heparina

IIa C
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Tabela 58 - Recomendações para utilização de dabigatrana em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes com função renal normal e que necessitam de cirurgia cardíaca eletiva, a 
dabigatrana pode ser suspensa 48 horas antes e assegurar uma adequada hemostasia IIa C

Em procedimentos considerados de baixo risco de sangramento, a dabigatrana pode ser 
suspensa 24 horas antes IIa C

Em pacientes com comprometimento da função renal (depuração de creatinina < 50%), o 
período de interrupção do agente varia de 4 a 6 dias IIa C

Tabela 59 - Recomendações para utilização de rivaroxabana em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes com função renal normal e que necessitam de cirurgia cardíaca eletiva, a 
rivaroxabana deve ser suspensa pelo menos 24 horas antes da cirurgia IIa C

Em pacientes com comprometimento da função renal (depuração de creatinina < 50%), o 
período de interrupção do agente deve ser de 4 dias IIa C
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Indicações de antiagregantes plaquetários em cirurgia não cardíaca

Tabela 60 - Recomendações para utilização de AAS em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes em uso de AAS para prevenção secundária em programação de operações não 
cardíacas, manter uso do AAS em dose reduzida (75 a 100 mg/dia), exceto nas neurocirurgias e 
ressecção transuretral de próstata

I B

Pacientes em uso de AAS para prevenção primária, suspender 7 dias antes I C

Tabela 61 - Recomendações para utilização de tienopiridínicos em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para pacientes que usam o clopidogrel/ticlopidina como prevenção primária, eles devem ser 
suspensos 5 dias antes do procedimento cirúrgico I C

Para pacientes que usam o clopidogrel/ticlopidina para prevenção secundária, considerar 
o risco de sangramento. Quando o risco de sangramento for moderado ou alto, deve-se 
suspender o tienopiridínico 5 dias antes do procedimento

I C

Em prevenção secundária, quando o risco de sangramento for baixo, deve-se manter o 
antiagregante no perioperatório IIa c
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Tabela 62 - Recomendações para utilização de tienopiridínicos em pré-operatório de cirurgia não cardíaca com colocação de stent 
coronário recente

Indicação Recomendação Nível de evidência

Manter uso de AAS em todo período perioperatório, suspensão do tienopiridínico 5 dias 
antes da operação e reintrodução o mais precoce possível, idealmente antes que o paciente 
complete 10 dias da suspensão

I C

Manutenção de dupla antiagregação em procedimentos de baixo risco de sangramento IIa C

Tabela 63 - Recomendações para utilização de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes portadores de stent farmacológico há menos de um ano com fatores de risco para 
trombose do stent que serão submetidos a operações de urgência com risco de sangramento 
intermediário ou alto

IIb C

Pacientes portadores de stent farmacológico há menos de um ano que serão submetidos 
a operações de urgência com risco de sangramento intermediário ou alto quando for 
necessário a suspensão simultânea do AAS e do clopidogrel

IIb C
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Tabela 64 - Recomendações para utilização de cilostazol em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes com doença vascular periférica que utilizam cilostazol, suspender o seu uso no 
dia anterior à operação não cardíaca planejada I C

Tabela 65 - Recomendações para utilização de dipiridamol em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Em pacientes que utilizam a combinação dipiridamol + AAS para prevenção secundária de isquemia 
cerebral, suspender o uso de dipiridamol no dia anterior à operação não cardíaca planejada I C

Tabela 66 - Recomendações para utilização de heparina em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

A heparina não fracionada e a HBPM são estratégias efetivas e seguras para uso como 
profilaxia de TEV no perioperatório de operações não cardíacas I A

A utilização de heparina não fracionada para profilaxia de TEV no perioperatório deve ser 
iniciada a primeira dose duas horas antes da cirurgia e manter no pós-operatório intervalo de 
8/8 horas ou de 12/12 horas, se hemostasia efetiva

I A

A profilaxia estendida com HBPM (4 semanas) deve ser indicada para os pacientes com alto 
risco de TEV, principalmente aqueles submetidos a cirurgias de quadril I A
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Nos pacientes com indicação de profilaxia de TEV, a heparina não fracionada deve ser 
administrada por um período de 5 a 7 dias para cirurgias gerais e de 7 a 10 dias para 
cirurgias ortopédicas

I C

Para pacientes recebendo ponte com dose terapêutica de heparina não fracionada (“ponte”) 
recomenda-se suspender este tratamento 4 a 6 horas antes do procedimento I C

Nos pacientes com indicação de profilaxia de TEV, a HBPM deve ser administrada por um período 
de 7 a 10 dias I C

A profilaxia do TEV com HBPM no perioperatório pode ser iniciada 12 horas tanto no pré ou 
como no pós-operatório, com eficácia semelhante IIa C

Para pacientes recebendo ponte com dose terapêutica de HBPM (“ponte”) recomenda-se 
administrar a última dose 24 horas antes IIa C

Para pacientes recebendo ponte com dose terapêutica de HBPM (“ponte”) e que serão 
submetidos a intervenções de alto risco de sangramento, recomenda-se reiniciar o tratamento 
com HBPM 48 a 72 horas após a intervenção

IIa C

A profilaxia de fenômenos tromboembólicos arteriais ou venosos com HBPM no 
perioperatório pode ser iniciada no pós-operatório, de 4 a 6 horas do fim do procedimento 
cirúrgico, em casos onde há hemostasia efetiva e baixo risco de sangramento

IIa C
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Tabela 67 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para realização de exame de colonoscopia, no qual pode haver necessidade de biópsia de 
pólipo de maior dimensão (> 1,2 cm de comprimento), deve haver suspensão da varfarina 
5 dias antes da intervenção

I C

Pacientes com tromboembolismo pulmonar (TEP) nos últimos 3 meses, FA de alto risco 
(AVC / AIT prévio ou múltiplos fatores de risco), prótese valvar mecânica em posição mitral 
devem receber “ponte” com heparina

I C

No pós-operatório de operações de alto risco hemorrágico, a “ponte” com heparina para 
posterior reintrodução da varfarina não deve iniciar antes de 48 horas I C

Para pacientes com FA de baixo risco (sem AVC/AIT) a varfarina pode ser suspensa sem 
necessidade de "ponte" com heparina I C

No pós-operatório de cirurgias não cardíacas, nas quais houve adequada hemostasia, está 
indicado o reinício do tratamento com varfarina de 12 a 24 horas depois da operação IIa C

Para pacientes com prótese valvar mecânica, FA ou TVP associados a alto risco de TE, é 
necessário realização de "ponte" com heparina IIa C

Para pacientes com prótese valvar mecânica, FA ou TVP associados a baixo risco de TE, não é 
necessário realização de "ponte" com heparina IIa C

Para pacientes com prótese valvar mecânica, FA ou TVP associados a risco moderado de TE, a 
opção pela realização de "ponte" com heparina deve ser individualizada, pesando os fatores de 
risco inerentes ao caso

IIa C
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Tabela 68 - Recomendações para utilização de varfarina em pré-operatório de cirurgia não cardíaca com baixo risco de sangramento

Indicação Recomendação Nível de evidência

Para alguns procedimentos invasivos como injeções intra-articulares, catarata, 
procedimentos endoscópicos (incluindo biópsia de mucosa em indivíduos com baixo risco 
de sangramento e elevado risco trombótico) não é preciso realizar a suspensão da varfarina 
nem há necessidade de realizar procedimento de “ponte”. Esta recomendação vale, 
entretanto, somente para indivíduos com RNI na faixa terapêutica (entre 2 e 3)

I B

Tabela 69 - Recomendações para utilização de fondaparinux em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

A profilaxia com fondaparinux deve ser iniciada no pós-operatório, idealmente de 6 a 9 horas 
do término do procedimento cirúrgico I A

A fondaparinux pode ser utilizada em situações onde está contraindicado o uso de heparinas 
como substituto para profilaxia de TEV, apesar de um risco maior de sangramento IIa C
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Tabela 70 - Recomendações para utilização de dabigatrana em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes em uso crônico de dabigatrana devem ter a medicação suspensa 24 horas antes da 
cirurgia. Nos casos de disfunção renal moderada (depuração de creatinina < 50 ml/min) ou de 
operações de alto risco de sangramento, como neurocirurgias, a dabigatrana deve ser suspensa 
pelo menos 48 horas antes da operação

I C

Nos casos de anestesia regional com cateter epidural, aguardar pelo menos 2 horas após a 
retirada do cateter para a primeira dose profilática de dabigatrana I C

A reintrodução da anticoagulação plena com dabigatrana deve ocorrer pelo menos 24 horas 
após o término da operação, desde que a hemostasia esteja adequada IIb C

Tabela 71 - Recomendações para utilização de rivaroxabana em pré-operatório de cirurgia não cardíaca

Indicação Recomendação Nível de evidência

Pacientes em uso crônico de rivaroxabana devem ter a medicação suspensa pelo menos 24 horas 
antes da cirurgia I C

Nos casos de anestesia regional com cateter epidural, aguardar pelo menos 6 horas após a 
retirada do cateter para a próxima dose profilática de rivaroxabana. Nos casos de cateter epidural 
mantido no pós-operatório para analgesia, a retirada deve ocorrer após 18 horas da última dose

I C

A reintrodução da anticoagulação plena com rivaroxabana deve ocorrer pelo menos 24 horas 
após o término da operação, desde que a hemostasia esteja adequada IIb C
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Anotações
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