
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO MONITORAMENTO DE ANTICOAGULADOS 

INTRODUÇAO

Há anos vem se utilizando antagonistas da vitamina K

(representados principalmente pela varfarina) como forma de

prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) e de embolia

sistêmica (ES) em pacientes com fibrilação atrial (FA), bem como

prevenção e tratamento de tromboembolismo venoso (TEV) ‘. Porem

o uso da varfarina como citado anteriormente necessita controle

devido interação medicamentosa e alimentar, além dos riscos

associados a exames laboratoriais².

Em 2014 a unidade ambulatorial- NGA Santa Cruz, identificou a

necessidade de monitoramento destes clientes, devido agravos

relacionados ao uso deste fármaco como hemorragias³. A gestão é

realizada pelo enfermeiro da linha que acolhe estes clientes assim

que o cardiologista inicia com a terapia, realiza orientações e

concede cartilha de controle, passa a acompanhar as coletas

mensais de exames laboratoriais, para controle de INR, discute os

casos com cardiologista responsável para encontrar as melhores

estratégias, sendo elas aumento ou redução de dose, mudanças

alimentares ou adequação a forma de uso, após isso o cliente é

convocado para receber as novas orientações.
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METODO

Trata-se de uma pesquisa de campo, realizada com os pacientes

acompanhados por enfermeiros no Núcleo de Gestão Assistencial

Santa Cruz desde o ano 2014 a 2020.

OBJETIVOS E RESULTADO

O monitoramento de anticoagulados por varfarina sódica teve inicio na

unidade ambulatorial do NGA Santa Cruz em fevereiro de 2014, quando

foram identificados riscos ligados a hemorragia e uso incorreto da

medicação em um pequeno grupo de pacientes em tratamento com o

fármaco. Na ocasião então foi estruturada uma linha de cuidados voltada

especialmente para gestão dos cuidados na saúde destes pacientes. A

linha é composta por uma enfermeira (responsável pela gestão dos casos)

e um medico cardiologista, que atuam discutindo as melhores estratégias

para cada caso.

Atualmente 110 pacientes seguem em acompanhamento, a gestão em

saúde e cuidados planejados garantem que a assistência seja prestada

dentro do tempo adequado, favorecendo a interface entre as áreas

assistências, contribuindo para a adesão do paciente ao tratamento,

garantindo estabilização do quadro clinico melhorando assim qualidade de

vida do individuo, além da prevenção de óbitos pelo agravo evitável do

medicamento e por fim educando os familiares envolvidos para

identificarem sinais e sintomas de possíveis intercorrências, formando

assim uma ampla rede de apoio.

Cartilha de controle:

EIXO: GESTÃO EM SAUDE

PROTOCOLO:170
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Médico: definir tratamento 
e encaminhar paciente para 

enfermagem.

Enfermeiro responsável: 
Acolher o paciente e 

familiares, orientar e inserir 
informações em planilha de 

monitoramento

Paciente: realizar 
coletas mensais de 

INR e tempo de 
coagulação.

Enfermeiro: realizar 
consulta de enfermagem e 

monitorar adesão do 
paciente ao tratamento 

proposto na data da coleta

Medico e enfermeiro: 
Avaliar resultado de 

exame e discutir  
estratégias e até 3 dias 
após a data da coleta

Convocar o paciente 
para receber nova 

conduta 

Fluxo de atendimento:

AVC- Acidente vascular isquêmico, ES- Embolia Sistêmica e TEV- Tromboembolismo venoso.
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