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Resultado

Conclusão 

Profilaxia de acidente vascular cerebral na fibrilação 
atrial: anticoagulantes

A ausência de intervenção na fibrilação atrial (FA) é associada a maior risco de acidente vascular cerebral (AVC). Este trabalho busca

investigar o papel da anticoagulação na prevenção de AVC.

Objetivo

Método 

A metanálise de Tereschchenko et al (2016), que incluiu 21 estudos clínicos randomizados (ECRs) e 96017 pacientes, encontrou

maior redução do risco de AVC no uso de rivaroxaban (OR: 0.27, IC95%: 0.18-0.42), embora todas as intervenções, que incluiu os

4 novos anticoagulantes, em comparação com placebo, tenham reduzido o risco. O AAS apresentou o pior resultado (0,75, 0,60-

0,54) e as demais intervenções não foram significantemente superiores a varfarina (0,38, 0,29-0,49, em relação ao placebo). A

varfarina e os novos anticoagulantes reduziram de 27% a 77% o risco de AVC em comparação ao placebo e 50% a 90% em relação

ao AAS. Lopez et al (2017) analisaram 23 ECRs, incluindo 94656 pacientes, encontrando maior redução de risco ao uso de

apixaban, edoxaban, rivoxaban do que varfarina com RNI 2,0-3,0. No estudo, o uso de antiplaquetários foi associado a risco até

152% de AVC isquêmico utilizando a mesma comparação. Os novos anticoagulantes reduziram o risco de sangramento

intracraniano em mais de 50%. Em outro estudo, foram superiores na redução do risco de AVC hemorrágico (HR 0,55, 0,41-0,74).

Já na metanálise de Tawfuj et al, dabigratan (RR 0,65, 0,52-0,82) e apixaban (RR 0,82, 0,69-0,97) foram superiores a varfarina. A

metanálise de Lee et al (2016), incluindo 8 estudos que envolveram 9233 pacientes com FA e submetidos a hemodiálise, concluiu

que a varfarina aumenta o risco de qualquer tipo de AVC nesses pacientes (RR 1,50, IC de 95%: 1,13-1,99, P = 0,01), porém sem

associação com mortalidade. Diferentes metanálises associaram FA persistente ou permanente, aumento da idade e sexo feminino a

aumento de risco de AVC.

Para construção deste trabalho, os dados utilizados foram obtidos através de pesquisa na base Medline,

sendo incluídas metanálises que datam de 2015 a 2020, redigidas em inglês. Artigos com outras

metodologias, línguas ou que não apresentaram dados individuais por fármaco avaliado foram

excluídos.

Os novos anticoagulantes possuem maior eficácia na profilaxia do AVC, embora o uso desses possa ser obstado pelo alto custo. A

varfarina é uma escolha eficaz, embora seja necessária revisão da conduta para pacientes submetidos a hemodiálise.
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