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RESUMO
Introdução: A introdução de monitores portáteis para o ma-

nejo de pacientes em anticoagulação oral permite o autoteste 
do paciente em casa. Os pacientes que se autotestam podem 
ajustar a medicação de acordo com o valor do índice interna-
cional normalizado (international normalized ratio, INR) (au-
tomanejo) ou podem contatar o médico para recomendação 
da dose adequada (automonitorização). Vários estudos de auto-
monitorização da terapêutica anticoagulante oral sugerem que 
esta pode ser igual ou superior à monitorização padrão.

Objetivos: Avaliar os efeitos da automonitorização ou de 
automanejo na terapia anticoagulante oral em relação ao acom-
panhamento padrão.

Estratégia de busca: Foram pesquisadas as bases de dados 
Cochrane de Ensaios Controlados (Central), na The Cochrane 
Library 2007, Issue 4, Medline, Embase e Cinahl (até novem-
bro de 2007). Foram verificadas as referências bibliográficas e 
contatados os fabricantes e os autores dos estudos. Não houve 
restrição de linguagem.

Critérios de seleção: Foram analisados os eventos trombo-
embólicos, mortalidade, hemorragia grave, hemorragia discreta, 
testes em escala terapêutica, frequência dos testes e a viabilidade 
da automonitorização e do automanejo.

Coleta e análise dos dados: Os autores fizeram uma revisão 
independente dos dados extraídos. Foi utilizado um modelo 
de efeito fixo com os métodos Mantzel-Haenzel e Peto. A he-
terogeneidade entre os estudos foi avaliada com os testes qui-
quadrado (Chi2) e I2.

Principais resultados: Foram identificados 18 ensaios clíni-
cos randomizados (4.723 participantes). Estimativas combina-
das apresentaram reduções significativas nos eventos trombo-
embólicos (risco relativo, RR: 0,50, intervalo e confiança, IC, 
95%: 0,36-0,69) e na mortalidade por todas as causas (RR: 
0,64, IC 95%: 0,46-0,89). Esta redução na mortalidade per-
maneceu significativa após a exclusão dos estudos de baixa 

qualidade (RR: 0,65, IC 95%: 0,46-0,90). Ensaios que incluí-
ram apenas o automanejo mostraram redução significativa nos 
eventos tromboembólicos (RR: 0,47, IC 95%: 0,31-0,70) e 
na mortalidade por todas as causas (RR: 0,55, IC 95%: 0,36-
0,84). Estudos que incluíram apenas a automonitorização não 
mostraram a mesma coisa (eventos trombóticos com RR: 0,57 
para eventos trombóticos IC 95%: 0,32-1,00; mortalidade com 
RR: 0,84, IC 95%: 0,50-1,41). O automonitoramento reduziu 
significativamente as hemorragias graves (RR: 0,56, IC 95%: 
0,35-0,91), enquanto o automanejo não (RR: 1,12, IC 95%: 
0,78-1,61). Doze estudos relataram melhora na porcentagem 
média de aferições do INR. Nenhuma heterogeneidade foi 
identificada em nenhuma das comparações.

Conclusões dos autores: Comparado ao acompanhamento 
padrão, os pacientes que fazem automonitorização e automa-
nejo podem melhorar a qualidade da sua terapia anticoagulante 
oral. O número de eventos tromboembólicos e mortes dimi-
nuiu sem aumento dos riscos. No entanto, a automonitoriza-
ção ou o automanejo não foram viáveis para mais da metade 
dos pacientes em terapia anticoagulante. As razões incluíram a 
recusa do paciente, a exclusão por seu clínico geral, e a incapa-
cidade para completar o treinamento.
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COMENTÁRIOS
Os cumarínicos ou antagonistas da vitamina K são anticoa-

gulantes orais com emprego cada vez maior na prática médica. 
Devido a suas características farmacocinéticas e farmacodinâ-
micas, exigem controle laboratorial frequente, dado que seu 
emprego inadequado pode resultar em complicações trom-
bóticas ou hemorrágicas (maiores ou menores). Esse controle 
é realizado através da mensuração do tempo de protrombina 
(TP), expresso através da relação normatizada internacional ou 
international normalized ratio (INR) que, de maneira ideal, 
deve ser feita mensalmente ou, no máximo, a cada 45 dias, nos 
pacientes considerados “estáveis”. Os equipamentos portáteis, 
que permitem o autocontrole pelo próprio paciente, estão sen-
do cada vez mais difundidos e empregados nos países desenvol-
vidos. Desse modo, a avaliação do impacto do controle do TP-
INR com o emprego desses equipamentos sobre a ocorrência de 
novos eventos trombóticos e de manifestações hemorrágicas é 
essencial para a confiabilidade dos médicos e dos pacientes.

Esta revisão de 18 trabalhos mostrou que houve redução 
significante dos eventos trombóticos e da mortalidade com o 
emprego dos equipamentos portáteis. Embora tenha sido de-
monstrada diferença entre o autocontrole (quando o próprio 
paciente determinava a conduta terapêutica) e a automoni-
torização (quando o paciente somente quantificava o INR e 
transmitia o resultado para seu médico) quanto à redução de 
novos eventos tromboembólicos e sangramentos maiores, de-
monstrou-se melhora da qualidade de vida dos pacientes sob 
uso de dicumarínicos. Contudo, por vários motivos, essa auto-
avaliação não pode ser aplicada por todos os pacientes. Porém, 
sabe-se que existem vários aparelhos portáteis, com diferentes 
sensibilidades e custos diversos, e os autores não esclarecem 
quais os equipamentos usados e se foram observadas diferenças 
entre eles. De qualquer maneira, esta revisão mostra que o uso 
dos equipamentos portáteis é uma condição que pode alterar e 
melhorar a evolução clínica dos pacientes sob tratamento com 
drogas antagonistas da vitamina K e abre perspectivas para ou-
tros trabalhos avaliando diferenças de impacto econômico entre 
a avaliação tradicional e a realizada com aparelhos portáteis e 
também entre os diferentes aparelhos atualmente disponíveis 
no mercado.


