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Resumo  
Os pacientes que fazem uso de anticoagulante orais apresentam necessidades especificas, 
para as quais, o atendimento multidisciplinar tem u m importante papel, principalmente, no 
sentido de prevenir complicações (BARBOSA et al, 20 04). O uso dessa terapêutica requer 
atenção especial e precisa de um acompanhamento rig oroso com relação ao seu nível de 
anticoagulação identificado através do Índice Norma tizado Internacional (INR) ou Tempo de 
Protrombina (TP). Dosagens inapropriadas de anticoa gulantes orais podem resultar em 
sérias complicações quando o INR não se encontra de ntro da faixa terapêutica. O estudo 
tem como objetivo: caracterizar os atendimentos pre stados aos pacientes em uso de 
anticoagulante oral nos seguintes aspectos: sexo, i dade, indicação para uso de 
anticoagulante oral, adesão ao comparecimento às co nsultas de enfermagem e número de 
pacientes com INR fora da faixa terapêutica. A meto dologia empregada foi: estudo 
descritivo exploratório com abordagem quantitativa,  mediante análise documental realizado 
num Hospital Universitário do Estado do Rio de jane iro, com 30 pacientes atendidos no 
período de março de 2008 à dezembro de 2009, confor me a resolução 196/96. Após analise 
emergiram os seguintes resultados: a população foi constituída por 57% pacientes do sexo 
masculino e 43% do sexo feminino, sendo 30% com ida de abaixo de 40 anos, 47% entre 41 a 
60 anos e 23% acima de 60 anos. As principais indic ações para o uso de anticoagulante oral 
foram: 33% portadores de válvula mitral mecânica, 2 7% portadores de válvula aórtica 
mecânica, 23% portadores de válvula mitral e aórtic a mecanicas, 7 % portadores de 
endopróteses e 10% outras indicações (Fibrilação at rial crônica, válvulas biológicas).Em 
relação à adesão ao acompanhamento, 44% comparecera m regularmente às consultas 
mensais (adesão total), 20% irregularmente, compare ceram após contato telefônico ou envio 
de mensagens do tipo SMS (adesão parcial), 30 % eng lobou óbitos e acompanhamento em 
outras unidades de saúde (ambulatório da instituiçã o ou unidades de origem) e 6% não 
aderiram ao acompanhamento oferecido.Dos pacientes que aderiram totalmente o 
acompanhamento, 13% apresentaram INR fora da faixa terapêutica estes receberam 
orientações imediatas evitando complicações. Acredi tamos que a adesão ao 
acompanhamento e tratamento é resultado de uma visã o multidisciplinar com enfoque na 
educação permanente, preparando o cliente-família a  um novo estilo de vida. O 
acompanhamento destes clientes permite melhorar a q ualidade de vida e aumenta a 
sobrevida dos mesmos principalmente quando diante d e alterações recebem orientações 
imediatas evitando complicações.  
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