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NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS
(não antagonistas da vitamina K)

(NOACs – NOVEL ORAL ANTICOAGULANTS)

ANTICOAGULANTES ORAIS DIRETOS*

(DOACs – DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS)

*Essa terminologia reflete o novo mecanismo de ação dos anticoagulantes mais recentes que
se ligam diretamente a fatores de coagulação específicos (Xa e IIa), exercendo um
antagonismo direto, não dependente da vitamina K.

Introdução
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Anticoagulantes Orais Diretos (DOACs)

DCI Nome do 
medicamento

Mecanismo de 
ação

Data de 
autorização 
(Infarmed)

Dabigatrano Pradaxa Inibidor direto 
da trombina (IIa)

18/03/2008

Rivaroxabano Xarelto Inibidor direto 
do factor Xa

30/09/2008

Apixabano Eliquis Inibidor direto 
do factor Xa

18/05/2011

Edoxabano Lixiana Inibidor direto 
do factor Xa

19/06/2015
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Cascata da Coagulação
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Anticoagulantes Orais Diretos (DOACs)

Interferem com a coagulação do sangue evitando a formação de trombos,
principalmente, trombos venosos (onde a formação de fibrina é da maior importância).
Está também descrita a inibição, indireta, da agregação plaquetária induzida pela
trombina.

AnticoagulantesAntiagregantes 
plaquetários 
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Indicações terapêuticas dos DOACs

Profilaxia de AVC e embolismo sistémico em doentes com fibrilação auricular 
não-valvular (FANV),  com um ou mais fatores de risco, tais como insuficiência 
cardíaca congestiva, hipertensão, idade ≥ 75 anos, diabetes mellitus, 
antecedentes de AVC ou acidente isquémico transitório (AIT).

Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e embolismo pulmonar (EP).

Prevenção de TVP e de EP recorrentes.

Prevenção do tromboembolismo venoso (TEV) na artroplastiva eletiva da 
anca e do joelho (rivaroxabano, dabigatrano e apixabano).
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Indicações terapêuticas dos DOACs

Prevenção de eventos aterotrombóticos após uma síndrome coronária aguda
(SCA) com biomarcadores cardíacos elevados, co-administrado com AAS
isoladamente ou AAS e clopidogrel ou ticlopidina (rivaroxabano 2,5 mg 2id).

Prevenção de eventos aterotrombóticos em doentes adultos com doença 
arterial coronária (DAC) ou doença arterial periférica (DAP) sintomática com 
alto risco de acontecimentos isquémicos, co-administrado com AAS
(rivaroxabano 2,5 mg 2 id).

TODAS AS INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS SÃO APENAS EM ADULTOS!
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Indicações terapêuticas da varfarina

Como anticoagulante oral na terapêutica e profilaxia de:

- doenças tromboembólicas,
- tromboses das veias profundas,
- tromboembolismo pulmonar.

Prevenção do tromboembolismo em doentes com fibrilação auricular ou 
submetidos a plastias valvulares.

OS DOACs TÊM DIVERSAS INDICAÇÕES IDÊNTICAS ÀS DA VARFARINA!

10



DOACs vs Varfarina

Existem alguns estudos comparativos entre os diversos DOACs e a 
varfarina, apontando os resultados para:

- Eficácia e segurança iguais ou, nalguns casos, superiores para os 
DOACs.

- Maior comodidade dos DOACs.
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DOACs vs Varfarina

“Os medicamentos anticoagulantes são utilizados na prevenção e tratamento de
doenças tromboembólicas. Durante anos, os antagonistas da vitamina K e heparinas
foram os únicos anticoagulantes utilizados para o tratamento destas patologias.

Desde 2010, encontram-se disponíveis no mercado comparticipado os novos
anticoagulantes orais (NACOs), que vieram constituir uma alternativa terapêutica à
varfarina, uma vez que a sua utilização não necessita de monitorização laboratorial
regular, com maior comodidade para o doente.”

Assessoria de Imprensa do Infarmed, I.P.
Infarmed, 18 de abril de 2019
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DOACs no Mercado Comparticipado do SNS

“A utilização destes medicamentos apresenta uma tendência de aumento desde 2010,
intensificado a partir de 2014. O rivaroxabano e o apixabano apresentam uma tendência de
aumento sem sinais de estabilização, ao contrário do dabigatrano, que se encontra estável desde
2014. O edoxabano, último medicamento a ser introduzido no mercado, apresenta também uma
tendência de aumento.”

Infarmed, I.P.
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DOACs no Mercado Comparticipado do SNS

“Analisou-se a utilização de anticoagulantes em 2018, em DHD, por faixa etária do utente. O
rivaroxabano e o apixabano são os anticoagulantes mais utilizados nas faixas etárias mais velhas. A
população com ≥85 anos representa 17,3% do total da utilização de anticoagulantes.”

Infarmed, I.P.
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DOACs no Mercado Comparticipado do SNS

“A despesa com estes medicamentos apresenta também um aumento desde 2010 e intensificado
a partir de 2014. Como se pode observar no gráfico abaixo, o rivaroxabano e o apixabano
apresentam um aumento considerável da despesa, ao contrário do dabigatrano, que se encontra
estável desde 2014.”

Infarmed, I.P.
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DOACs no Mercado Comparticipado do SNS

Os medicamentos anticoagulantes são medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo
SNS em 69% do preço do medicamento. Estes medicamentos são dispensados em farmácia
comunitária e não existem medicamentos genéricos comparticipados neste subgrupo terapêutico.

Infarmed, I.P.
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DOACs vs Varfarina
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DOACs vs Varfarina
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Vantagens DOACs Desvantagens DOACs

Ampla janela terapêutica, apresentando dosagens fixas 
com efeito anticoagulante previsível.

Custos elevados da terapêutica.
Menos experiência (efeitos a longo prazo).

Não necessitam de monitorização regular do INR. Maior 
comodidade. 

Falta de testes de monitorização padronizados.

Rápido início de ação (≈ 3h após a toma). A falta de necessidade de monitorização pode favorecer 
a falta de adesão.

Transição mais fácil de e para outros anticoagulantes. As tomas em falta podem ocasionar um risco maior 
devido à curta semi-vida.

Mais fácil manuseamento peri-operatório do doente. Necessário monitorização renal e ajuste da dose. 
Contra-indicados quando ClCr<15-30ml/min.

Menos interações com medicamentos / alimentos. Incidência mais elevada de hemorragia GI (rivaroxabano 
e dabigatrano) e taxa de descontinuação.

Eficácia e segurança potencialmente mais elevadas em 
doentes com difícil controlo do INR aquando da 
hipocoagulação com varfarina.

Possível aumento da incidência de enfarte do miocárdio 
com dabigatrano (ensaio RE-LY).



Anticoagulantes Orais Diretos

Falta de estudos comparativos entre os diversos DOACs.

Qual é o mais eficaz e seguro?

Qual o mais indicado para cada doente?
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Anticoagulantes Orais Diretos

Principais parâmetros a ter em conta na seleção do DOAC mais adequado:

- Farmacocinética de cada DOAC,
- Situação clínica do doente,
- Idade,
- Funções renal e hepática,
- Peso,
- Interações medicamentosas,
- Efeitos adversos.
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Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

FANV

5mg PO BID

2.5mg PO BID: Se ≥ 2 dos 
seguintes: ≥80 anos, ≤60kg 
or Cr ≥ 1.5mg/dL

Se Cr > 2.5mg/dL ou CrCl < 
25mL/min o uso é baseado 
em estudos farmacocinéticos 
e não em estudos clínicos. 
Recomenda-se precaução.

FANV

CrCl > 95 mL/min: USO 
CAUTELOSO (o p.a. pode ser 
eliminado muito rápida/, não 
sendo atingidos níveis 
adequados)

CrCl 51-95 mL/min: 60mg PO 
1id
CrCl 15-50 mL/min: 30mg PO 
1id
CrCl < 15 mL/min: não 
recomendado

FANV

CrCl > 50 mL/min: 20mg PO 
1id ao jantar
CrCl 15-50 mL/min: 15mg PO 
1id ao jantar
CrCl < 15 mL/min: não 
recomendado

FANV

CrCl >30 mL/min: 150mg PO 
BID
CrCl <30 mL/min: não 
recomendado

DOACs na Fibrilhação Auricular Não Valvular (FANV)

DOACS – DEVEM SER USADOS COM MUITA PRECAUÇÃO EM INSUFICIENTES RENAIS!
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DOACs na Fibrilhação Auricular Não Valvular (FANV)

Use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants 
according to renal function.

European Heart Journal, Volume 39, Issue 16, 21 April 2018, Pages 1330–1393 22



DOACs na Fibrilhação Auricular Não Valvular (FANV)

Calculation of the Child-Turcotte-Pugh score and use of DOACs in hepatic insufficiency

European Heart Journal, Volume 39, Issue 16, 21 April 2018, Pages 1330–1393 23



DOACs na Fibrilhação Auricular Não Valvular (FANV)
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Fatores de risco hemorrágico modificáveis e potencialmente modificáveis

MODIFICÁVEIS POTENCIALMENTE MODIFICÁVEIS

Hipertensão (especialmente quando a 
pressão arterial sistólica é >160 mmHg)

Anemia

INR lábil ou tempo na escala terapêutica 
<60% em doentes com antagonistas da
vitamina K

Insuficiência da função renal

Medicação com predisposição para 
hemorragia, como os fármacos
anti-plaquetários e os AINEs

Insuficiência hepática

Excesso de álcool (≥8 bebidas/semana) Contagem ou função plaquetária reduzida

Jorge Martinez, NOACs – Segurança e eficácia no doente com fibrilhação
auricular. Perspectivas atuais e futuras. Vol 46 / Nº 5 / Setembro-Outubro 2017 /
Postgraduate Medicine. 25



Score de risco tromboembólico CHA2DS2-VASc

Jorge Martinez, NOACs – Segurança e eficácia no doente com fibrilhação
auricular. Perspectivas atuais e futuras. Vol 46 / Nº 5 / Setembro-Outubro 2017 /
Postgraduate Medicine. 26

Indicada 
anticoagulação 
oral em doentes 
com FANV (IA)



Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

TEV (TVP e/ou EP)

Tratamento
10mg PO BID por 7 dias, 
depois 5mg PO BID
Sem ajuste de dose baseado 
na função renal
Se CrCl<25 mL/min o uso é 
baseado em estudos 
farmacocinéticos e não em 
estudos clínicos. Recomenda-
se precaução.

Prevenção secundária
2.5mg PO BID
CrCl<25 mL/min: sem 
estudos clínicos

TEV (TVP e/ou EP)

Tratamento e prevenção 
secundária
Início após 5-10 dias de 
terapêutica inicial com 
anticoagulante parentérico
CrCl > 50 mL/min: 60mg PO 
1id
CrCl 15-50 mL/min ou ≤60 kg 
ou utilização dos seguintes 
inibidores da glicoproteína-P 
(gp-P): ciclosporina, 
dronedarona, eritromicina 
ou cetoconazol: 30 mg PO 
1id

TEV (TVP e/ou EP)

Tratamento
CrCl ≥30 mL/min: 15mg PO 
BID por 21 dias, depois 20mg 
PO 1id
CrCl<30 mL/min: não 
recomendado

Prevenção secundária
CrCl ≥30 mL/min: 20mg PO 
1id. Pode ser 10mg PO 1id  
se extensão da prevenção 
(para além de 6 meses).
CrCl < 30 mL/min: não 
recomendado

TEV (TVP e/ou EP)

Tratamento e prevenção 
secundária
Início após 5-10 dias de 
terapêutica inicial com 
anticoagulante parentérico
CrCl >30 mL/min: 150mg PO 
BID
CrCl<30 mL/min: não 
recomendado

DOACs no Tromboembolismo Venoso (TEV)
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DOACs no Tromboembolismo Venoso (TEV)

Apixabaxo e Rivaroxabano – No tratamento do TEV são iniciados com uma dose diária mais elevada,
seguida de dose de manutenção mais baixa.

Edoxabano e Dabigatrano – Devem ser administrados apenas após 5-10 dias de terapêutica inicial
com anticoagulante parentérico (heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou
fondaparinux). Não administrar simultaneamente!
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Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

TEV (TVP e/ou EP)

Profilaxia na AEA/AEJ
Início 12-24 h após cirurgia
AEA: 2.5mg BID PO por 35 
dias
AEJ: 2.5mg BID PO por 12 
dias

CrCl<30 mL/min: sem 
estudos clínicos

TEV (TVP e/ou EP)

Profilaxia na AEA/AEJ
Não autorizado.

TEV (TVP e/ou EP)

Profilaxia na AEA/AEJ
Início 6-10 h após cirurgia
AEA: 10 mg PO 1id por 35 
dias
AEJ: 10 mg PO 1id por 12 
dias

Não usar se CrCl < 30mL/min

TEV (TVP e/ou EP)

Profilaxia na AEA/AEJ
Início 1-4 h após cirurgia
CrCl >50 mL/min: 110mg no 
1º dia, depois 220mg PO 1id 
(28-35 dias na AEA e 10 dias 
na AEJ) 

CrCl 30-50 mL/min ou ≥75 
anos ou trata/ com 
verapamilo, amiodarona, 
quinidina: 75 mg no 1º dia, 
depois 150 mg PO 1id (28-35 
dias na AEA e 10 dias na AEJ)

CrCl<30 mL/min: não 
recomendado

DOACs na Artoplastia Eletiva da Anca (AEA) ou do Joelho (AEJ)
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Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

Forma 
farmacêutica/ 
Dosagens

Comprimidos
2.5 e 5 mg

Comprimidos
15, 30 e 60 mg

Comprimidos
2.5, 10, 15 e 20 mg

Cápsulas
75, 110 e 150 mg

Possibilidade 
de triturar os 
comp. / abrir 
as cápsulas

Sim
Os comp. podem ser 
esmagados e suspensos 
em 60 mL G5% e 
imediata/ 
administrados através 
de SNG.
Não há informações 
disponíveis sobre a 
administração oral de 
comprimidos triturados 
e suspensos.

Não
Não há dados 
disponíveis sobre
a biodisponibilidade 
após a trituração
e / ou mistura dos
comprimidos em 
alimentos, líquidos ou
administração através 
de sondas de 
alimentação.

Sim
Os comp. de 15 mg e 20 mg 
podem ser esmagados e 
misturados com puré de maçã 
para uso oral ou com 50 mL 
de água para administração 
por SNG (evitar se a sonda se 
encontrar em posição distal ao 
estômago).
Após a administração da dose, 
deve proceder-se imediata/ à 
alimentação oral ou entérica.

Não
Não mastigar, quebrar 
ou abrir as cápsulas! (a 
biodisponibilidade
aumenta em 75% se a 
cápsula for aberta).

Administração 
com alimentos

Com ou sem alimentos Com ou sem alimentos 20 mg: com alimentos
15 mg: com alimentos
2.5 e 10 mg: com ou sem 
alimentos

Com ou sem alimentos

DOACs –F.F. disponíveis e administração 
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Apixabano Edoxabano Rivaroxabano Dabigatrano

Biodisponibili// 50% 62% 15 mg/20 mg: 66% s/ 
alim., 80–100% c/ alim.

3–7%

Pró-fármaco Não Não Não Sim

Semi-vida 8-15 h 10-14 h 5-13 h [5–9 h (adultos 
jovens); 11–13 h (idosos)]

12-17 h

T-Máx 3-4 h 1-2 h 2-4 h 1-3 h

Ligação às proteínas plasmáticas 87% 55% 95% 35%

Clearance não-renal/renal da 
dose absorvida

73% / 27% 50%/50% 65%/35% 20% / 80%

Metabolismo hepático: envolvi/ 
CYP3A4

Sim (eliminação 
hepática ≈25%)

Mínimo (<4% 
eliminação)

Sim (eliminação hepática 
≈18%)

Não

Absorção com alimentos Sem efeito +6-22%; 
efeito mínimo

+39% Sem efeito

Absorção com ARH2/IBP Sem efeito Sem efeito Sem efeito -12% to 30% (sem 
relevância clínica)

Algumas características farmacocinéticas dos DOACs
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Efeitos adversos dos DOACs
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Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

Contra-
indicações

Hemorragia ativa
Hipersensibilidade
Insuf hepática severa

Válvulas cardíacas 
mecânicas (não 
estudado)

Hemorragia ativa
Hipersensibilidade
Insuf hepática 
moderada ou severa

Válvulas cardíacas 
mecânicas (não 
estudado)

Hemorragia ativa
Hipersensibilidade
Insuf hepática severa

Válvulas cardíacas 
mecânicas (não estudado)

Hemorragia ativa
Hipersensibilidade

Válvulas cardíacas mecânicas 
(Ensaio REALIGN: terminou 
prematuramente devido a 
aumento significativo de 
eventos tromboembólicos e 
hemorrágicos)

Contra-indicações dos DOACs
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DOACs – Não devem ser usados em doentes:

- Risco elevado de hemorragia
- Necessitando de terapêutica trombolítica
- Embolia pulmonar hemodinamicamente instável
- Cancro ativo

Contra-indicações dos DOACs
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Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®)

Inibidores da gp-P e inibidores fortes de CYP 3A4
- doses> 2,5 mg BID: reduzir dose em 50%
- 2,5 mg BID: evitar o uso
- podem levar a um aumento exposição ao apixabano e aumentar 
o risco de hemorragia
Indutores da gp-P e indutores fortes de CYP 3A4
- evitar o uso
- podem levar a diminuição exposição ao apixabano e diminuir a 
sua eficácia
Anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, AINEs, ISRS, IRSN
podem aumentar o risco de hemorragia

Inibidores da gp-P
- FANV: Não se recomenda a redução da dose com o uso 
concomitante
- Tratamento do TEV: 30mg 1id
Indutores da gp-P
- Evitar o uso
Anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, AINEs
- podem aumentar o risco de hemorragia

DOACs–Interaçõesmedicamentosas

Inib. gp-P e inib. fortes CYP 3A4 – ex., fluconazol, cetoconazol, itraconazol, ritonavir, claritromicina, eritromicina.
Indut. gp-P e indutores fortes CYP 3A4 – ex., rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva de S. João.
Inibidores da gp-P – ex., azitromicina, claritromicina, eritromicina, itraconazol, cetoconazol, quinidina, verapamilo.
Indutores da gp-P – ex., rifampicina.
ISRS – e.g., sertralina, fluoxetina. IRSN – venlafexina.
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Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

Inibidores da gp-P e inibidores fortes de CYP 3A4
- evitar o uso
- podem aumentar a exposição ao rivaroxabano (de 30 a 
160%) e aumentar o risco de hemorragia
Indutores da gp-P e indutores fortes de CYP 3A4
- evitar o uso
- podem diminuir a exposição ao rivaroxabano (até 50%) e 
diminuir a sua eficácia
Inibidores da gp-P e inibidores moderados de CYP 3A4
- CrCl 15-80 mL/min: evitar o uso a menos que benefício>risco
Anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, AINEs, ISRS, 
IRSN
- podem aumentar o risco de hemorragia

Inibidores da gp-P
- FANV + CrCl 30-50 mL/min: considerar 75 mg BID
- FANV + CrCl <30 mL/min: evitar
- TEV + CrCl<50 mL/min: evitar
- podem conduzir ao aumento da exposição ao dabigatrano e 
risco de hemorragia
Indutores da gp-P
- evitar o uso
- podem diminuir a exposição ao dabigatrano e diminuir a sua 
eficácia
Anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, AINEs, ISRS, 
IRSN
- podem aumentar o risco de hemorragia

DOACs–Interaçõesmedicamentosas

Inib. gp-P e inib. Fortes CYP 3A4 – ex., fluconazol, cetoconazol, itraconazol, ritonavir, claritromicina, eritromicina.
Indutores da gp-P e indutores fortes de CYP 3A4 – ex., rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva de S. João.
Inibidores da gp-P e inibidores moderados de CYP 3A4 – ex., diltiazem, verapamilo, dronedarona, eritromicina.
Inibidores da gp-P – ex., dronedarona, cetoconazol.              Indutores da gp-P – ex., rifampicina.
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DOACs–MonitorizaçãoLaboratorialdaAnticoagulação

aPTT – Tromboplastina parcial ativada; PT – Protrombina

Em geral não é necessário monitorização de rotina da anticoagulação.
Considerar apenas em caso de hemorragia, eventos tromboembólicos, cirurgia de urgência, 
IR, IH, interações medicamentosas, problemas de compliance ou suspeita de sobredosagem.

Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

Tempo de PT em 
segundos

Monitorização do fator 
anti-Xa no soro

Ausência de boa correlação 
com o tempo de PT ou com 
o tempo de aPTT

Monitorização do fator anti-
Xa no soro

Tempo de PT em 
segundos

Monitorização do fator 
anti-Xa no soro

Tempo de trombina
Tempo de aPTT

Nível mínimo de dabigatrano
(30 minutos ou menos antes da próxima 
dose): 45-95 ng/mL
Tempo de trombina diluído (dTT)
Tempo de ecarina
Teste cromogénico de ecarina
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DOACsvsVarfarina-FANV

Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

ARISTOTLE
(score médio CHADS2: 2.1)

Superior: AVC hemorrágico
Superior: hemorragia major
HIC e hemorragia fatal: taxa 
<
Superior: mortalidade 
vascular

ENGAGE AF-TIMI 48
(score CHADS2 ≤ 3: 77% of 
doentes)

CrCl 15-95: não-inferior 
para AVC ou embolismo 
sistémico
Superior: AVC hemorrágico
Superior: hemorragia 
major
Superior: mortalidade 
cardiovascular

ROCKET-AF
(score médio CHADS2: 3.5)

Não-inferior: todos os AVCs
Hemorragia major: similar
HIC and hemorragia fatal: taxa <
Taxa > HGI e necessi// de 
transfusão

RE-LY
(score médio CHADS2: 2.1)

Superior: AVC isquémico e 
hemorrágico
Hemorragia major: similar
(> nos doentes ≥75 anos)
HIC e hemorragia fatal: taxa <
HGI: taxa >
Superior: mortalidade vascular

HGI – Hemorragia GI; HIC – Hemorragia intracraniana.
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DOACsvsEnoxaparina–ProfilaxiaTEVnaAEA

Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

ADVANCE 3

Superior, sem diferença 
na taxa de hemorragia

Sem aprovação para esta 
indicação.

STARS J-V (substituição da anca)
Superior, sem diferença na taxa 
de hemorragia
STARS J-IV (fratura da anca)
Similar, sem diferença na taxa de 
hemorragia

RECORD 1 e RECORD 2

Superior, sem diferença na 
taxa de hemorragia

RE-NOVATE I
RE-NOVATE II

Não inferior.
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DOACsvsEnoxaparina–ProfilaxiaTEVnaAEJ

Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

ADVANCE 2

Superior, sem diferença 
na taxa de hemorragia

Sem aprovação para esta 
indicação.

STARS E-3 
Superior, sem diferença na taxa 
de hemorragia

RECORD 3 e RECORD 4

Superior, sem diferença na 
taxa de hemorragia

RE-MODEL/RE-MOBILIZE
RE-MODEL/RE-MOBILIZE II

Não inferior.
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DOACsvsHBPM/Varfarina–TratamentoTEV

Apixabano (Eliquis®) Edoxabano (Lixiana®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

AMPLIFY

Não-inferior: TEV 
recorrente / mortalidade

Hemorragia major: taxa <

HOKUSAI VTE STUDY

Não-inferior: TEV recorrente

Superior: HIC and hemorragia 
fatal, hemorragia clinica/ 
relevante

EINSTEIN TVP

Não-inferior: TEV recorrente / 
mortalidade
Segurança (hemorragia) 
semelhante.

EINSTEIN EP

Eficácia similar
Hemorragia major: taxa < 
(análise de cluster)

RE-COVER

Não-inferior: TEV recorrente / 
mortalidade
Hemorragia major: similar

Hemorragia clinica/ relevante 
não-major e qualquer 
hemorragia: taxa <
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DOACs–OutrosRCTsparaavaliaçãodareduçãodoriscodeTEV

Apixabano (Eliquis®) Rivaroxabano (Xarelto®) Dabigatrano (Pradaxa®)

AMPLIFY-EXT

Superior vs placebo com 
hemorragia major similar

EINSTEIN-EXT
Superior vs placebo com taxa > de 
hemorragia major

EINSTEIN CHOICE
Rivaroxabano 10 e 20 mg superiores 
à aspirina para o risco de TEV 
recorrente com risco de hemorragia 
similar

RE-MEDY
Não-inferior vs varfarina,
hemorragia major similar

RE-SONATE
Superior vs placebo, com taxa > de 
hemorragia major
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APIXABANvsAASnaprevençãodeAVCnaFibrilhaçãoAuricular

Apixabano (Eliquis®)

AVERROES (Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid to Prevent Stroke in Atrial Fibrillation Patients Who Have Failed or Are 
Unsuitable for Vitamin K Antagonist Treatment) 

O estudo terminou prematuramente devido à superior eficácia do apixabano sem aumento do número de hemorragias.
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DOACs–Interrupçãopré-procedimentoinvasivo

Keeling D, Tait RC, Watson H, British Committee of Standards for Haematology. Peri-operative management of anticoagulation and antiplatelet 
therapy. Br J Haematol 2016;175(4):602–13
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DOACs–Interrupçãopré-procedimentoinvasivo

Procedimentos invasivos associados com um risco muito baixo de hemorragia podem não exigir
interrupção da anticoagulação:
Odontologia,
Injeções articulares
Cirurgia de catarata
Inserção de pace-maker

Procedimentos de alto risco exigem a interrupção do DOAC pelo menos 48 horas antes:
Raquianestesia
Revascularização miocárdica
Cirurgia valvular
Neurocirurgia

A anticoagulação pode ser recomeçada em 6 a 12 horas seguindo procedimentos de baixo risco, 
se a hemostase tiver sido alcançada e 48 horas após os procedimentos de alto risco.
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Encontra-se em fase de aprovação um agente de reversão específico para os inibidores 
do fator Xa, o andexanet alfa.

O idarucizumab é o agente de reversão específico para o dabigatrano.

O tratamento da hemorragia envolve a interrupção da administração do DOAC e 
instituição de medidas hemostáticas gerais.

Necessário avaliar:
- Gravidade da hemorragia
- Qual o DOAC em causa e quando foi a última toma (p.ex. carvão ativado PO se ≤2 h)
- Função renal, hemoglobina e leucograma
- Coagulação sanguínea (PT, aPTT, TT)

DOACs–Tratamentodahemorragia
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DOACs – Tratamento da hemorragia

PCC – Concentrado de complexo de protrombina
aPCC - Concentrado de complexo de protrombina ativado

European Heart Journal, Volume 39, Issue 16, 21 April 2018, Pages 1330–1393 47

Fator VII ativado recombinante (rFVIIa) 90µg/kg



Switch entre os antagonistas da vitamina K e os DOACs

European Heart Journal, Volume 39, Issue 16, 21 April 2018, Pages 1330–1393 48

Acenocumarol: 2d              +1d
Varfarina: 3d                        +2d

Devido ao lento início de 
ação dos AVKs, pode levar 
de 5 a 10 dias antes do 
INR estar no intervalo 
terapêutico, com grandes 
variações individuais. 
Necessário DOAC + AVK 
até INR atingir intervalo 
alvo.



Switch de DOACs para anticoagulantes parentéricos

O anticoagulante parentérico [heparina não-fracionada (HNF) ou Heparina de baixo peso molecular
(HBPM)] pode ser iniciado na próxima dose do DOAC.

Switch de anticoagulantes parentéricos para DOACs

HNF intravenosa: os DOACs podem, em geral, ser iniciados 2 (a 4) h após a HNF intravenosa (semi-
vida de 2 h) ser descontinuada.
HBPM: os DOACs podem ser iniciados na próxima dose de HBPM. Devem ser tomadas precauções
em doentes com insuficiência renal, em que a eliminação da HBPM pode ser prolongada.

Switch entre os anticoagulantes parentéricos e os DOACs
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Switch entre os DOACs

O DOAC alternativo pode ser iniciado quando a próxima dose do DOAC inicial é devida, exceto

em situações em que são esperadas concentrações plasmáticas superiores às concentrações

terapêuticas (e.g., em doentes com insuficiência renal). Em tais situações, um intervalo maior

entre os DOACs é recomendado.

Switch de AAS ou clopidogrel para os DOACs

O DOAC pode ser iniciado imediatamente e a aspirina ou o clopidogrel suspensos, a menos que

a terapêutica combinada seja considerada necessária.
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Iniciação e acompanhamento estruturado de doentes em DOACs.

European Heart Journal, Volume 39, Issue 16, 21 April 2018, Pages 1330–1393

O farmacêutico desempenha 
um importante papel na fase 
inicial e no seguimento dos 
doentes medicados com 
DOACs.
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Os DOACs têm muitas vantagens sobre os AVKs, incluindo um rápido início e reversão do efeito

anticoagulante, dosagem fixa, menos interações medicamentosas e com alimentos e sem

necessidade de monitorização da ação anticoagulante.

Como existem vários agentes disponíveis, é importante que os profissionais de saúde estejam

familiarizados com a eficácia e segurança dos diversos DOACs, com base nos dados experimentais e

do mundo real, para aconselhar e adaptar o tratamento ao doente individual.

Considerações Finais
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Pontos de ação que visem a otimização da terapêutica anticoagulante:

- Garantir a adesão do doente ao tratamento (Nota: o doente não deve tomar o dobro da dose

prescrita no mesmo dia para compensar uma dose em falta);

- Proceder a ajustes de dose que possam ser necessários e vigiar efeitos adversos à medicação;

- Programas educacionais estruturados para melhoria do uso de ACO, com ênfase para a

necessidade de educação dos doentes com fibrilação auricular;

- Monitorização da função renal com regularidade (p.ex., através da avaliação da creatinina por

método capilar), anualmente na IR ligeira e mais frequentemente na IR moderada.

- O adequado manuseamento peri-operatório e controlo da hemorragia são muito importantes,

constituindo os cartões de alerta do doente uma ferramenta interessante para auxiliar esta situação.

Considerações Finais
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
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Pergunta1

Qual dos anticoagulantes orais diretos é considerado um inibidor direto do
fator IIa? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Pergunta2

Qual dos seguintes factores de risco, não faz parte do Score de avaliação de
risco tromboembólico CHA2DS2-VASc? (assinale a opção correta)

1- AVC/AIT ou embolismo sistémico prévio
2- Compromisso da função renal
3- Diabetes mellitus
4- Género feminino
5- Idade superior ou igual a 75 anos
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Pergunta3

Qual o tempo recomendado para interrupção peri-procedimento de um
inibidor do FXa, considerando que a cirurgia é de risco hemorrágico
elevado e que o doente tem uma ClCr de 61ml/min? (assinale a opção mais
correta)

1- ≥ 24 horas
2- ≥ 36 horas
3- ≥ 48 horas
4- ≥ 72 horas
5- ≥ 96 horas
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Pergunta4

O idarucizumab é utilizado no tratamento de hemorragias com risco de
vida ou descontroladas. Trata-se de um agente de reversão específico de
qual dos seguintes DOACs? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Pergunta5

Qual dos anticoagulantes orais diretos tem indicação terapêutica na
prevenção de eventos aterotrombóticos após uma síndrome coronária
aguda? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Pergunta6

Qual dos anticoagulantes orais diretos, com AIM em Portugal, é
administrado na forma de pró-fármaco? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Pergunta7

Quais dos anticoagulantes orais diretos, com AIM em Portugal, são, em
geral, administrados na forma de toma única diária? (assinale a opção
correta)

1- Apixabano e dabigatrano
2- Apixabano e rivaroxabano
3- Betrixabano e dabigatrano
4- Edoxabano e rivaroxabano
5- Dabigatrano e edoxabano
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Pergunta8

Quais dos anticoagulantes orais diretos, atualmente com AIM Portugal, se
apresentam em formas farmacêuticas orais que podem trituradas, tendo
em vista a administração por sonda nasogástrica? (assinale a opção
correta)

1- Apixabano e dabigatrano
2- Apixabano e rivaroxabano
3- Betrixabano e dabigatrano
4- Edoxabano e rivaroxabano
5- Dabigatrano e edoxabano
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Pergunta9

No âmbito do tratamento do tromboembolismo venoso, quais dos
anticoagulantes orais diretos, atualmente com AIM Portugal, devem ser
administrados apenas após 5-10 dias de terapêutica inicial com
anticoagulante parentérico (heparina não fracionada, heparina de baixo
peso molecular ou fondaparinux)? (assinale a opção correta)

1- Apixabano e dabigatrano
2- Apixabano e rivaroxabano
3- Betrixabano e dabigatrano
4- Edoxabano e rivaroxabano
5- Dabigatrano e edoxabano
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Pergunta10

Quais dos anticoagulantes orais diretos, atualmente com AIM Portugal,
apresentam metabolismo hepático, pelo CYP3A4, mais significativo?
(assinale a opção correta)

1- Apixabano e dabigatrano
2- Apixabano e rivaroxabano
3- Betrixabano e dabigatrano
4- Edoxabano e rivaroxabano
5- Dabigatrano e edoxabano
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Pergunta11

Qual dos anticoagulantes orais diretos, com AIM em Portugal, é, à partida,
o mais aconselhado em doentes com insuficiência renal, em virtude de ser
o que apresenta menor eliminação renal? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Pergunta12

Qual dos anticoagulantes orais diretos, com AIM em Portugal, é mais
facilmente dialisável, caso seja necessária uma reversão rápida do seu
efeito anticoagulante, em virtude da baixa ligação às proteínas
plasmáticas? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Pergunta13

Qual dos anticoagulantes orais diretos, com AIM em Portugal, apresenta,
em termos de efeitos adversos, maior incidência de dispepsia e hemorragia
GI? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano

69



Pergunta14

No âmbito da FANV, qual dos anticoagulantes orais diretos, com AIM em
Portugal, está contra-indicado em situações de CLCr < 30 mL/min?
(assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Pergunta15

Qual dos anticoagulantes orais diretos inibidores do fator Xa, com AIM em
Portugal, apresenta menor ligação às proteínas plasmáticas, sendo, por
isso, o que tem maior volume de distribuição? (assinale a opção correta)

1- Apixabano
2- Betrixabano
3- Dabigatrano
4- Edoxabano
5- Rivaroxabano
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Soluções:
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Pergunta Resposta Pergunta Resposta Pergunta Resposta

1- 3 6- 3 11- 1

2- 2 7- 4 12- 3

3- 3 8- 2 13- 3

4- 3 9- 5 14- 3

5- 5 10- 2 15- 4


