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MEDICAMENTO SOLICITADO: Rivaroxabana 20mg.  

INDICAÇÃO DE BULA: Tratamento e prevenção de trombose venosa profunda 
(TVP) e embolia pulmonar (EP) recorrentes, em adultos e para prevenção de acidente 
vascular cerebral e embolia sistêmica em pacientes adultos com fibrilação atrial não-
valvular que apresente um ou mais fatores de risco1.  
 
DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID I 48 – Fibrilação Atrial2. 
 
 RESPOSTA 
 
 O medicamento Rivaroxabana é um anticoagulante, inibidor direto altamente 
seletivo do fator X ativado1 e foi prescrito para evitar o risco de AVC e 
tromboembolismo sistêmico, pois o paciente é portador de fibrilação atrial (FA).                  
A médica assistente informa que o medicamento Varfarina, disponível no SUS para a 
situação clinica apresentada, já foi utilizada, porém o paciente apresentou episódios de 
sangramentos.  
             A Varfarina atua inibindo a síntese de fatores de coagulação dependentes da 
vitamina K, ou seja, é um antagonista da vitamina K3 e sua dose deve ser ajustada 
mediante o resultado do exame da Relação Normalizada Internacional (RNI), que é 
calculada a partir do tempo de protrombina (TP), para acompanhar a intensidade da 
anticoagulação3,4.      
            Dessa forma, o exame é necessário no início e na manutenção da terapia3,4.   
Para a maioria das indicações, a RNI - alvo é de 2 -3, sendo que pacientes com próteses 
mecânicas de válvulas cardíacas de alto risco, em geral, recomenda-se um valor mais 
alto (2,5 – 3,5)3.  Não foi informado se o paciente realizava os exames necessários, para 
ajustar a dose da Varfarina. 
            Segundo as Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial, o sucesso do tratamento 
anticoagulante está muito mais influenciado pela educação do paciente e/ou familiares e 
cuidadores, do que pela escolha do anticoagulante por si só5. A prevenção do risco de 
sangramento é fundamental e algumas atitudes simples podem reduzir o risco de 
sangramento individual do paciente seja qual for o anticoagulante escolhido6: 
• Evitar o uso concomitante de anti-inflamatórios não hormonais ou de 
antiagregantes plaquetários; 
 
• controlar a pressão arterial sistêmica; 
 
• avaliar a necessidade de profilaxia de hemorragia digestiva alta com o uso de 
um inibidor de bomba de prótons; 
 
• avaliar periodicamente a função renal e hepática; 
 
• educar o paciente.   
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 Atenção especial deve ser dada na educação do paciente, uma vez que 
segundo estudo, a baixa aderência ao tratamento medicamentoso é potencialmente a 
causa do controle ineficiente da anticoagulação7. 
 Além de condições socioeconômicas, o não entendimento sobre o tratamento 
proposto é o principal responsável pelo baixo controle de doenças crônicas e eventos 
adversos7. Por isso, o paciente e/ou os familiares precisam entender a forma correta de 
tomar as medicações, a prevenção e identificação dos principais eventos adversos e a 
interação entre droga e dieta, que estão diretamente relacionadas ao sucesso do 
tratamento7. 
             Esse conhecimento proporciona aderência e alcance nos níveis ideais de 
anticoagulação7. Constantes orientações sobre o autocuidado, possibilidades de evento 
tromboembólico e maneiras de adaptação à terapêutica empregada, fazem parte do 
acompanhamento necessário ao paciente em tratamento com anticoagulante7. 
             Dizemos isso, pois não sabemos se o paciente teve acesso a algum serviço que 
contemple as ações citadas e o município de São José do Rio Preto possui serviço 
específico para o acompanhamento de tais pacientes, onde os testes de RNI estão 
disponíveis para o manejo da terapia.  
             Por fim, ressaltamos que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS (CONITEC) já avaliou os novos anticoagulantes orais, entre eles a 
rivaroxabana, para inclusão no tratamento da fibrilação atrial não valvar e a decisão da 
comissão foi de não recomendar a incorporação dos novos anticoagulantes, para a 
prevenção de Acidente Vascular Cerebral nos pacientes com FA8. 
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