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Introdução

• As doenças cardiovasculares são

incapacidade em indivíduos adultos no

• Sendo que muitas dessas morbidades

cardiotrombótica, onde a anticoagulação

prevenção desses agravos a saúde.

a principal causa de mortalidade e

no Brasil e no mundo;

morbidades cardiovasculares tem uma origem

anticoagulação oral tem um papel relevante na





Introdução

• A indicação do ambulatório de anticoagulação

tromboembolismo e suas complicações cardiovasculares

• Consiste no uso de anticoagulantes orais, também• Consiste no uso de anticoagulantes orais, também

são antagonistas da vitamina K, assim, inibindo

• Também são associados algumas medicações

plaquetária como o ácido acetil salicílico(AAS)

anticoagulação oral consiste na prevenção primária do

cardiovasculares;

também conhecido como agentes cumarínicos,também conhecido como agentes cumarínicos,

inibindo a síntese de fatores de coagulação;

medicações que bloqueiam o processo de agregação

salicílico(AAS).



Anticoagulantes orais

• Marevan 5mg (Varfarina sódica);

• Pradaxa 110mg;

• AAS 100mg.

sódica);





Finalidade

• Visa abranger o manejo

anticoagulantes orais, por meioanticoagulantes orais, por meio

de pacientes submetidos à

da consulta de enfermagem.da consulta de enfermagem.



Justificativa

• Devido a algumas morbidades que

parte do profissional de enfermagem

ambulatórios de anticoagulação como

intracardíacos, TVP, TEP, trocas

tromboembólicos, que podem acometer

sugerem um cuidado específico por

enfermagem devido sua gravidade e relevância nos

como: IAM, fibrilação atrial, trombos

trocas valvares, dentre outros eventos

acometer os pacientes.



Objetivos

• Avaliar os fatores que podem interferir

na estabilidade do RNI com usona estabilidade do RNI com uso

• Instrumentalizar os pacientes

monitorar o tratamento de forma

complicações com o uso do anticoagulante

interferir na adesão ao tratamento e

uso do anticoagulante oral;uso do anticoagulante oral;

para o auto-cuidado bem como

forma adequada, diminuindo risco de

anticoagulante.



Identificação de outro fato
na anticoagulação 

• Idade;

• Escolaridade;• Escolaridade;

• Nível socioeconômico;

• Interação com outras drogas;

• Comorbidades;

• Entre outros fatores.

tores que podem interferir 



Equipe multidisciplinar

• 02 médicos;

• 03 enfermeiros;• 03 enfermeiros;

• 02 nutricionistas; 

• 02 assistentes sociais;

• 02 psicólogos;

• 01 farmacêutico.





Consulta de Enfermagem

• A Consulta de Enfermagem é uma

utiliza componentes do método científico

saúde/doença, prescrever e implementar

contribuam para a promoção, prevenção,

reabilitação do indivíduo, família e comunidade

Consulta de Enfermagem

uma atividade privativa do enfermeiro que

científico para identificar situação de

implementar medidas de enfermagem que

prevenção, proteção da saúde, recuperação e

comunidade (COFEN, 1993).



Histórico de Enfermagem

• Dados do Paciente;

• Histórico e motivo da anticoagulação oral;

• Exame físico;• Exame físico;

• Exames laboratoriais e o RNI; 

• Principais queixas;

• Efeitos adversos;

• Comorbidades;

• Histórico familiar;

• Observar prescrição médica.

Histórico de Enfermagem

Histórico e motivo da anticoagulação oral;



Diagnósticos de Enfermagem

• Controle ineficiente do regime

complexidade, a não cooperação familiar

sobre o horário de administração, cartão

dos medicamentos, fatores de risco e

retrombose.

Diagnósticos de Enfermagem

terapêutico é relacionado a sua

familiar e com conhecimento insuficiente

cartão de identificação, contra-indicações

e sinais e sintomas de sangramento ou



Diagnósticos de Enfermagem

• Déficit de líquidos relacionados à perd

diminuição do liquido intravascular, intersticial e/ou intracelular.

Diagnósticos de Enfermagem

erda ativa de sangue. É definido como: 

diminuição do liquido intravascular, intersticial e/ou intracelular.



Planejamento e Implementação de Enfermagem

• Orientar o paciente quando seguir corretamente

anticoagulante na dose e horário indicado;

• Orientar quanto a importância da nutrição e hidratação• Orientar quanto a importância da nutrição e hidratação

• Destacar a importância do atendimento clínico

• Instruir o paciente e a família sobre: sinais e

• Avaliar sinais e sintomas (fraqueza, enchimento

da pele, mucosa seca, pressão sangüínea diminuída,

Planejamento e Implementação de Enfermagem

corretamente a prescrição médica, com uso do

hidratação;hidratação;

clínico e do exame laboratorial;

sintomas de sangramento;

enchimento venoso, mudança no estado mental, turgor

diminuída, freqüência cardíaca aumentada).



Considerações finais



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!OBRIGADO PELA ATENÇÃO!OBRIGADO PELA ATENÇÃO!OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
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