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Resposta	imprevisível	

Monitorização	de	rotina		

Início	e	fim	de	acção	
lentos	 Resistência	à	varfarina	

Numerosas	interacções	
com	medicamentos	

Numerosas	interacções	
com	alimentos	

Frequentes	ajustes	de	
dose	

Janela	terapêutica	
estreita	
(RNI	2-3)	

1. Ansell J, et al. Chest  2008;133;160S-198S;  2. Umer Ushman MH, et al.  J Interv Card Electrophysiol 2008; 22:129-137;  !
Nutescu EA, et al. Cardiol Clin 2008; 26:169-187.



Eficácia dos AVK: 
Meta análise de 6 ensaios na FA não-valvular 

Hart RG et al. Ann Intern Med 2007;146:857–867 

Favorece AVK Favorece placebo 

AFASAK I, 1989; 1990 

SPAF I, 1991 

EAFT, 1993 

SPINAF, 1992 

CAFA, 1991 

BAATAF, 1991 

Todos os 
ensaios (n=6) 

Redução do risco relativo (95% IC) Estudo, ano  

100% 50% 0 –50% –100% 

64% 
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DOACs 

…trano	 …Xabano	



 
Inibidores da Trombina 

–  Dabigatrano - Pradaxa® 

 
Inibidores do Factor Xa 

•  Rivaroxabano – Xarelto® 
•  Apixabano - Eliquis® 
•  …xabano 

 

DOACs -Anticoagulantes Diretos 



Ø  Administração oral 
Ø  Ampla janela terapêutica 
Ø  Baixo risco de interação com 

drogas e alimentos 
Ø  Previsibilidade 
Ø  Sem requisitos de 

monitorização 
Ø  Dose fixa 

Propriedades - Resumo 

Ø  Avaliação laboratorial 
Ø  Ausência de antídotos 







Hemorragia, risco inevitável da terapêutica anti-trombótica 





Ø  Incidência de hemorragias major / clinicamente relevantes nos ensaios clínicos 

Ø  Incidência real desconhecida na prática clínica /vida real 

Ø  Abordagem dependente de: 
 
 

 - Estratégias generalistas 
 - Ausência de reversão específica 
 - Inexistência de algoritmos baseados na evidência 

DOACs	-	Hemorragia	



Como	abordar?	



Prescrição 
adequada Educação  Abordagem 

activa 

Equipa pluridisciplinar 



 
NICE TAGs 249, 256 and 275 recommends dabigatran*, rivaroxaban and 
apixabant respectively, as an option for prevention of stroke with non valvular AF if 
they have one or more of the following risk factors: Previous stroke or TIA, Age 75 
Years or older, congestive heart failure, hypertension or diabetes.  
The clinician should discuss the risks and benefits of 
dabigatran, rivaroxaban or apixaban compared to warfarin 
or other coumarin before considering initiating or 
switching.  
NB. For patients with stable INR already on warfarin or coumarin it may be 
appropriate to remain on warfarin.  
*For Dabigatran, NICE and SPC stipulates: heart failure of NYHA class 2 or above and age of over 65 with 
diabetes, CAD or hypertension.  
tFor Apixaban, NICE and SPC stipulates:heart failure of NYHA class 2 or above 	

 
 Guidance for prescribing of Dabigatran, Rivaroxaban  

and Apixaban in Patients with Non-Valvular AF 	





REFERENCIAR	SITUAÇÃO	
ABORDAGEM	ACTIVA		



EHRA practical guide on the use of  
new oral anticoagulants in patients with 

non-valvular atrial fibrillation 
Hein Heidbuchel1, M.D., Ph.D., Peter Verhamme1, M.D., Ph.D., Marco Alings2, M.D., Ph.D., 

Matthias Antz3, M.D., Werner Hacke4, M.D., Jonas Oldgren5, M.D., Ph.D.,  
Peter Sinnaeve1, M.D., Ph.D., A. John Camm6, M.D., Paulus Kirchhof7, M.D., Ph.D.  



O que fazer perante uma overdose (suspeita) sem 
hemorragia, ou um teste compatível com risco de 
hemorragia? 

•  Ingestão (overdose) aguda recente: Carvão activado para reduzir 
absorção (30 - 50 g dose standard)  
 

•  Considerar avaliação laboratorial de risco de hemorragia 

 

•  Na ausência de hemorragia, “wait-and see” 

www.escrdio.org/EHRA 



 
    Medidas possíveis em caso de hemorragia     

Dabigatrano Inibidores FXa 

Suspender fármaco 

Última toma + dose 

Estimar normalização da competência 

hemostática 

  Função renal normal: ±24h 

  CrCl 50-80 ml/min: 24-36h 

  CrCl 30-50 ml/min: 36-48h  

  CrCl <30 ml/min: ≥48h 

Manter diurese 

Medidas hemostáticas locais 

Reposição de fluidos (colóides se necessário) 

Suspender fármaco 

Última toma + dose 

Normalização de competência hemostática: ±24h 

 

 

 

 

 

 

Medidas hemostáticas locais 

Reposição de fluidos (colóides se  necessário) 

Sem compromisso de vida 
(pouco grave) 



 
    Medidas possíveis em caso de hemorragia     

Dabigatrano Inibidores FXa 

Transfusão de CE se necessário 

Transfusão de plaquetas (se trombocitopénia ≤ 60 

x 109 /L  ou trombocitopatia) 

Plasma Fresco como expansor (não como agente 

de reversão) 

Considerar Ácido Tranexâmico 

Considerar Desmopressina em casos especiais 

(coagulopatia ou trombocitopatia) 

Considerar diálise (evidencia primária: - 65% após 

4h) 

Hemoperfusão com filtro de carvão não  

recomendada (no data) 

 

Transfusão de CE se necessário 

Transfusão de plaquetas ( se trombocitopénia ≤ 

60 x 109 /L  ou trombocitopatia) 

Plasma Fresco como expansor (não como agente 

de reversão)  

Considerar Ácido Tranexâmico 

Considerar Desmopressina em casos especiais 

(coagulopatia ou trombocitopatia) 

 

Sem compromisso de vida 
(moderada a severa) Definição-	Descida	de	Hemoglobina	≥	2g/dl;	

Necessidade	de	transfundir		2	≥	Unidades	de	
CE;	Hemorragia	em	área	ou	órgão	crítico	



 
    Medidas possíveis em caso de hemorragia     

Dabigatrano Inibidores FXa 

Todas as anteriores 

Concentrado de Complexo Protrombínico (PCC) 

25 U/Kg (pode ser repetido 1-2 vezes mas sem 

evidência clínica) 

PCC activado 50IE/kg; max 200 IE/dia: sem 

evidência forte sobre benefício adicional sobre 

PCC. Considerar antes de PCC se disponível 

Factor VII activado recombinante (rFVIIa; 90µg/

kg); sem evidência forte de benefício adicional + 

caro (apenas evidência animal) 

 

Todas as anteriores 

Concentrado de Complexo Protrombínico (PCC) 

25 U/Kg (pode ser repetido 1-2 vezes mas sem 

evidência clínica) 

PCC activado 50IE/kg; max 200 IE/dia: sem 

evidência forte sobre benefício adicional sobre 

PCC. Considerar antes de PCC se disponível 

Factor VII activado recombinante (rFVIIa; 90µg/

kg); sem evidência forte de benefício adicional + 

caro (apenas evidência animal) 

 

Com compromisso de vida 
Definição-		Hemorragia	intracraneana;Descida	
de	Hemoglobina		5	≥	g/dl;	Necessidade	de	
transfundir		4	≥	Unidades	de	CE;	
Inotrópicos;Cirurgia	de	urgência	



 
    Medidas possíveis em caso de hemorragia     

Van Ryn et al Am J Med 2012;125:417 



  O que é? Que drogas pode 
reverter? 

Status dos 
ensaios 

 
 
 
 

ANDEXANET  
(PRT064445) 

  

Molécula de Factor 
Xa modificada 
recombinante  que 
“absorve” o 
anticoagulante 
anti-Xa, tornando o 
Factor Xa do 
doente disponível 
para o processo 
hemostático 

 
 
 
 

Rivaroxabam 
Apixabam 
Edoxabam 

Fase II em 
voluntários 
saudáveis para 
avaliar a 
capacidade do 
Andexanet em 
reverter o efeito 
das drogas 
anticoagulantes 
em testes 
laboratoriais  

Antídotos 



  O que é? Que drogas pode 
reverter? 

Status dos 
ensaios 

 
 
 
 
 
IDARUCIZUMAB 

(BI655075) 
  

Fragmento de 
anticorpo 
monoclonal dirigido 
contra o 
Dabigatram, 
humanizado e 
reduzido a um 
fragmento Fab 

 
 
 
 
 

Dabigatram 

a)  Fase III em 
doentes sob 
Dabigatram 
com 
hemorragia 
major ou a 
precisar de 
cirurgia urgente 

b)  Fase I para 
determinar o 
efeito nos 
testes de 
coagulação em 
voluntários 
saudáveis  

Antídotos 



  O que é? Que drogas pode 
reverter? 

S t a t u s  d o s 
ensaios 

 
 
 
 
 

ARIPAZINE 
(PER977) 

  
  

Pequena molécula 
sintética (D-
arginina) que 
parece ter 
actividade de largo 
espectro contra 
vários 
anticoagulantes 
(Dabigatram, 
Rivaroxabam, 
Apixabam, 
Edoxabam) e 
outros 
anticoagulantes 
 ( heparinas) 

 
 
 

Dabigatram 
Rivaroxabam 

Apixabam 
Edoxabam 
Heparina 

Heparina de baixo 
peso molecular 

Ainda não usada 
em humanos 
Demonstrou-se ter 
actividade em 
modelos 
hemorrágicos no 
rato 
 
Laulicht B et al. Small 
molecule antidote for 
anticoagulante 
(abstract); Circulation 
2012:126: A11395) 

Antídotos 



SÍNTESE 

	
ü  Utilização	de	DOACs	com	tendência	crescente	
	
ü  Avaliação	de	risco	hemorrágico	dificultada	por	testes	laboratoriais	não	lineares	
	
ü  Hemorragia	é	um	risco	inevitável	
	
ü  Estratégias	genéricas	em	função	da	hierarquização	de	índices	de	gravidade	
	
ü  Uso	de	agentes	procoagulantes	“off-label”	
	
ü  Antídotos	com	especificidade	em	desenvolvimento	
	
ü  Abordagem	multidisciplinar	
	
ü  Papel	relevante	do	Imunohemoterapeuta	



OBRIGADO 




