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Resumo  
Introdução: 
Fibrilação Atrial (FA) é arritmia comum e relevante, acometendo 2.2 milhões de indivíduos 
nos EUA, resultando em morbidade e mortalidade com prevalência de 0,4 - 1% na população 
geral a 11% (idosos). Associa-se com estado pró-trombótico. Anticoagulação é essencial para 
prevenção de Acidente Vascular Cerebral (AVC), sendo que a utilização de Varfarina (V) é 
comumente empregada e envolve monitorização frequente, para manter a anticoagulação na 
faixa (entre 2 e 3) da Relação Normatizada Internacional (RNI).  
Objetivo: 
Analisar o percentual de manutenção do RNI na faixa terapêutica nos pacientes (P) 
portadores de FA atendidos no Serviço de Cardiologia do HU/CAS/UFJF. 
Metodologia: 
Estudo observacional corte transversal, retrospectivo, análises de prontuários de P em ritmo 
de FA em controle regular pelo menos nos últimos 6 meses. Analisou-se o percentual de 
resultados de RNI que estavam na faixa em relação ao número de exames realizados. 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). Dosagens máximas de V necessárias para manter os P na faixa terapêutica 
foram 2,5 – 12,5 mg/dia (6,5 ± 0,5) e 2,5 – 7,5 mg/dia (4,3 ± 0,4), em P com até 70 anos de 
idade e para aqueles com mais de 70 anos de idade, respectivamente (p = 0,0043). RNI na 
faixa foi 48,3 ± 4,5%: P em seguimento até 1 ano (47,6% ± 2,8 ), de 1 a 5 anos (47,8 ± 5,2), 
de 5 a 10 anos (46,7 ± 4,2) e com mais de 10 anos de seguimento (51,2 ± 4,8). 
Conclusões: 
P heptagenários necessitaram de menores doses de Varfarina. Percentual de manutenção da 
faixa não foi dependente do tempo de uso da medicação. Baixo percentual de manutenção na 
faixa (48,3 ± 4,5% nesta série). 
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