
TÍTULO: COMPLICAÇÕES EVOLUTIVAS DE VARFARINA EM CARDIOPATAS DO HU/CAS/UFJF 

Autor Principal: Eduardo César Queiroz Gonçalves - eduardocesarqg@hotmail.com 
Apresentador: Eduardo César Queiroz Gonçalves 
Co-Autores:  
BERBERT, Gabriela Hinkelmann,  
GONÇALVES, Eduardo César Queiroz,  
ANDRADE, Felipe Chaves;  
RODRIGUES, Vitor Barbosa;  
BRAMANTE, Lilian Marzullo de Carvalho. 
 
 
 
Categoria: Medicina 
Forma de Apresentação: Painel 
 
Resumo  
Introdução: 
Fibrilação Atrial, prótese valvar e insuficiência cardíaca são condições médicas que exigem 
anticoagulação para prevenção de eventos tromboembólicos. Para esse propósito, é comum a 
utilização de Varfarina (V), que envolve monitorização frequente para manter a 
anticoagulação na faixa entre 2 e 3 da Relação Normatizada Internacional (RNI), a fim de se 
evitar complicações relacionadas ao seu uso. 
Objetivo: 
Analisar o percentual de complicações relacionadas ao uso de V nos pacientes (P) em uso 
regular atendidos no Serviço de Cardiologia do HU/CAS/UFJF. 
Metodologia: 
Estudo observacional corte transversal, retrospectivo, análises de prontuários de P em 
controle regular pelo menos nos últimos 6 meses. Analisou-se a presença de complicações 
hemorrágicas. Média ± SEM, Teste Mann-Whitney, p < 0,05. 
Resultados: 
De 91 prontuários, 40 (45%) preencheram critérios de inclusão. Seguimento de 1-132 meses 
(59.6 ± 6.7). Complicações hemorrágicas menores foram registradas em 9 p (22,5%): 
hematoma em 6, epistaxe em 1, hematúria e hematoma em 1, hematúria e epistaxe em 1. 
Não houve relato de tromboembolismo durante o tratamento nos pacientes. A idade daqueles 
que apresentaram relatos de complicações hemorrágicas variou de 33 – 92 anos (64,6 ± 2,2), 
comparativamente aos que não apresentaram (44 – 90 anos - 67,6 ± 5,3 – p > 0,05). Tempo 
de seguimento clínico (maior ou menor do que 5 anos) e dosagens utilizadas de V não se 
correlacionaram com percentual de complicações.  
Conclusões: 
Baixa prevalência de sangramentos menores sem relato de tromboembolismo. Não houve 
correlação entre as idades dos P, tempo de evolução ou doses médias utilizadas com a 
presença de complicações. 
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