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1. RESUMO 

Introdução: Os anticoagulantes orais, são fármacos desenvolvidos para o tratamento 

de trombose venosa ou arterial, bem como doenças cardíacas com risco para 

formação de trombo. O alto risco em seu uso, leva a necessidade do desenvolvimento 

de técnicas educativas para a melhora na adesão medicamentosa desses pacientes. 

Objetivo: dessa forma, este estudo tem por objetivo identificar as ações de educação 

em saúde utilizadas por enfermeiros a pacientes em uso de anticoagulante oral. 

Metodologia: revisão de literatura que utilizou como pergunta norteadora: Quais as 

ações de educação em saúde tem sido utilizadas por enfermeiros a pacientes em uso 

de anticoagulantes orais? Os artigos inclusos neste estudo constituíram-se por 

aqueles publicados na íntegra entre os anos de 2007 a 2017, nos idiomas português, 

inglês e espanhol, com resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas. 

Desenvolvimento: os artigos selecionados passaram por três processos de análise: 

leitura do título, leitura do resumo e leitura na íntegra dos textos, sendo que todos os 

artigos encontrados foram tabulados e divididos em categorias. Resultados 

preliminares: encontrou-se um total de 85 artigos, que após leitura de títulos e 

resumos, resultou em um total de 24 (100%) artigos, dos quais 14 (58%) encontravam-

se indexados na Medline, 17 (71%) no idioma inglês, 9 (38%) incluíram-se na 

categoria Uso terapêutico de Anticoagulantes Orais, 7 (29%) referiram-se a 

Anticoagulante Oral e Educação em Saúde, 4(17%) Anticoagulante Oral e 

Conhecimento, 3 (13%) Anticoagulante Oral e Estratégia de Ensino e um (4%) 

Anticoagulantes Orais e Cuidados de Enfermagem. 

2. INTRODUÇÃO 

Os anticoagulantes orais, são fármacos desenvolvidos para o tratamento de trombose 

venosa ou arterial, bem como doenças cardíacas com risco para formação de trombo. 

A resposta medicamentosa varia de indivíduo para indivíduo, sendo necessário um 

controle rigoroso dos efeitos do anticoagulante oral em uso 1. A literatura destaca que 

durante o tratamento, o paciente poderá apresentar eventos tromboembólicos, bem 

como hemorragias que variam de leve a graves 2. 

Para tanto, faz-se necessário constantes orientações e acompanhamento dos 

pacientes que utilizam tal medicação, visto que a falta de conhecimento do paciente 

na fase inicial do tratamento, constitui-se como um dos fatores que impossibilitam a 

adesão terapêutica, levando ao abandono do tratamento3. 



Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento de práticas educativas que 

busquem conscientizar o paciente quanto a importância do Anticoagulante Oral, bem 

como o capacitem para seu uso diário. Pensando nessas questões, surge a 

necessidade de se verificar as ações educativas utilizadas por enfermeiros para 

pacientes em uso de anticoagulação oral, pensando-se na condensação em um 

estudo, das principais estratégias utilizadas.  

3. OBJETIVOS 

Identificar as ações de educação em saúde utilizadas por enfermeiros a pacientes em 

uso de anticoagulante oral. 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa refere-se a uma revisão de literatura, que utilizou como pergunta 

norteadora: Quais as ações de educação em saúde tem sido utilizadas por 

enfermeiros a pacientes em uso de anticoagulantes orais? 

Os artigos foram selecionados por meio de buscas nas bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Clínicas de Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), Índice Bibliográfico Español en 

Ciencias de la Salud (IBECS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

estabelecendo-se como período de tempo os artigos publicados entre os anos de 

2007 a 2017. Os critérios de inclusão trataram-se de estudos publicados na íntegra 

no idiomas português, inglês e espanhol, com resumos disponíveis nas bases de 

dados selecionadas, relacionando-se a temática proposta. Os critérios de exclusão 

consistiram em artigos repetidos e sem possibilidade de acesso gratuito ao texto 

completo. Os descritores foram selecionados pela  Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

por meio dos Descritores em Ciências da Saúde da Bireme (Decs), utilizando-se: 

Anticoagulantes, Educação em Saúde, Enfermagem. As buscas ocorreram na 

primeira quinzena do mês de agosto de 2018. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a realização das buscas, os artigos selecionados passaram por três processos 

de análise: a leitura do título, a leitura do resumo e leitura na íntegra dos textos. Todos 

os artigos encontrados foram tabulados conforme ano de publicação, base de dados, 

idioma e objetivos, sendo divididos em quatro categorias, relatadas a seguir. Vale 

destacar que atualmente procede-se a leitura completa dos artigos, de forma que após 

a conclusão desta fase, as categorias dos artigos serão revistas e atualizadas 

conforme necessidade.  Os resultados finais a serem divulgados, serão apresentados 



em valores absolutos e percentuais na forma de quadros, tabelas e gráficos 

explicativos.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram encontrados nas bases de dados 85 artigos, que após a aplicação dos critérios 

de exclusão e primeiras apreciações de títulos e resumos, resultou em um total de 24 

(100%) artigos, dos quais 14 (58%) encontravam-se indexados na Medline, 17 (71%) 

tiveram como idioma predominante o inglês, enquanto o ano de 2016 apresentou seis 

(25%) publicações. Em relação as categorias estabelecidas, 9 (38%) artigos incluíram-

se no Uso terapêutico de Anticoagulantes Orais, 7 (29%) referiram-se a 

Anticoagulante Oral e Educação em Saúde, 4 (17%) trataram do Anticoagulante Oral 

e Conhecimento, 3 (13%) Anticoagulante Oral e Estratégia de Ensino e um (4%) 

referiu-se a Anticoagulantes Orais e Cuidados de Enfermagem.  Vale destacar, que 

atualmente os autores encontram-se realizando a leitura íntegra dos artigos, de forma 

que novas categorias poderão surgir, bem como, aquelas já formadas poderão ser 

modificadas conforme necessidade.  Acredita-se que este estudo proporcionará uma 

nova visão aos profissionais de enfermagem que trabalham com pacientes em uso de 

anticoagulação oral, afim de desenvolverem e adotarem diferentes e inovadoras 

estratégias para adesão ao respectivo tratamento. 
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