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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de um ensaio clínico, controlado, cego e randomizado com 

pacientes em terapia anticoagulante com varfarina comparando medidas de hemostáticos 

locais para o controle do sangramento pós-exodontias. Para isso foram empregados dois 

métodos de hemostasia local, sendo o grupo I (controle) utilizando somente irrigação, 

compressão com gaze com soro fisiológico e sutura e o grupo II (estudo) utilizando irrigação, 

compressa com gaze embebida com ácido tranexâmico e sutura. A amostra foi composta de 

37 pacientes com media de idade de 45,5 anos, sendo 62,2% do sexo feminino. Após 

randomização 20 foram alocados para o grupo controle e 17 para o grupo estudo, sendo 

realizado um procedimento cirúrgico por paciente. O tempo de realização do procedimento 

cirúrgico durou em média 30,9 (±7,5) minutos. Todas variáveis que poderiam interferir no 

desfecho foram semelhantes entre os grupos, não sendo verificadas diferenças significativas 

(p>0,05). Na avaliação da hemostasia imediata a média para conseguir o estancamento do 

sangramento foi de 9,1 (±3,6) minutos. No grupo estudo o tempo para conseguir essa 

hemostasia foi bem menor se comparado com o controle, sendo essa diferença (6,018 / IC 

95%: 4,677-7,359) estatisticamente significante (p<0,001). Avaliando o controle do 

sangramento de forma mediata o uso do ácido tranexâmico se mostrou mais associado 

significativamente com a não ocorrência de sangramento, principalmente nas primeiras 24h. 

Assim sendo essa medida de hemostasia local de forma tópica como compressa com gazes e 

irrigação local foi eficaz como um protocolo de hemostasia local na redução do tempo de 

hemostasia imediata e prevenção do sangramento mediato. 

 

Descritores: Cirurgia Bucal; Hemorragia Bucal; Anticoagulantes; Varfarina; Hemostáticos; 

Ácido Tranexâmico.



ABSTRACT 

 

The present work is a clinical trial, controlled, blinded and randomized with patients on 

anticoagulation therapy with warfarin comparing local hemostatic measures for the control of 

post-tooth extraction bleeding. For that were employed two local hemostasis methods, with 

group I (control) using only irrigation, compression with gauze with saline and suture and 

group II (study) using irrigation, compress with gauze soaked with tranexamic acid and 

suture. The sample consisted of 37 patients with mean age of 45,5 years and 62,2% were 

female. After randomization 20 were allocated to the control group and 17 in the study group, 

and performed a surgical procedure per patient. The surgical procedure time lasted an average 

of 30,9 (± 7,5) minutes. All variables that could influence the outcome were similar between 

the groups, no significant difference was seen (p> 0,05). In assessing the immediate 

hemostasis to get the stagnation of bleeding was 9,1 (± 3.6) minutes. In the study group the 

time to get that hemostasis was much lower compared with the control, and this difference 

(6,018 / IC 95%: 4,677-7,359) was statistically significant (p <0,001). Evaluating the control 

of bleeding mediately the use of tranexamic acid was more significantly associated with the 

non-occurrence of bleeding, especially in the first 24 hours. Therefore this measure of local 

hemostasis topic form with dressing with gauze and local irrigation was effective as a local 

hemostasis protocol in reducing the time of immediate hemostasis and preventing mediate 

bleeding. 

 

Keywords: Surgery, Oral; Oral Hemorrhage; Anticoagulants; Warfarin; Hemostatics; 

Tranexamic Acid.
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1 INTRODUÇÃO 

 

As indicações de terapêutica anticoagulante, na prática clínica, vêm se tornando cada 

vez mais frequentes. Esses fármacos são prescritos na prevenção de tromboembolismo em 

pacientes que apresentam próteses vasculares cardíacas, trombose venosa profunda, 

revascularização do miocardio, fibrilação atrial, acidente vascular cerebral e embolia 

pulmonar. Consequentemente o atendimento a pacientes usuários deste tipo de medicação nos 

consultórios odontológicos também vem aumentando, de modo que o cirurgião dentista (CD) 

deve atentar para essa situação clínica (SOUTO et al. 1996; BLINDER et al. 2001; KARSLI 

et al. 2011). 

A varfarina é o anticoagulante oral (AO) mais utilizado e tem sido o pilar da 

terapêutica anticoagulante há mais de 50 anos, sendo indicado nas múltiplas situações citadas 

no parágrafo anterior (KEARON; HIRSH 1997; ANSELL et al. 2004). 

Procedimetos cirurgicos, como exodontias, em pacientes que fazem uso dessa 

medicação, têm gerado bastante discusões sobre qual protocolo seguir, haja vista o risco de 

sangramento pós-operatório, quando se mantem a terapia anticoagulante e o risco de 

tromboembolismo, quando se supende a medicação, de modo que protocolos como a 

interrupção, redução, substituição e a manutenção da terapia anticoagulante, com ênfase na 

utilização de hemostáticos locais são citados na literatura (BAILEY; FORDYCE 1983; 

BOREA et al. 1993; RAMSTROM et al. 1993; DEVANI et al. 1998; BODNER et al.1998; 

BERNARDONI-SOCORRO et al. 1998; BLINDER et al. 1999; BLINDER et al. 2001; 

BUBLITZ et al.  2000; HALFPENNY et al. 2001; CANNON; DHARMAR,  2003; 

CAMPBELL et al. 2000; BAJKIN et al. 2009; KARSLI et al. 2011; BAJKIN et al. 2012). 

A eficácia dessas medidas de hemostasia local vem sendo objetivo de varios estudos 

no mundo, pois a proposta atual é manter o paciente sobre regime da terapia anticoagulante 

em cirurgias como as exodontias, desde que se possa controlar o sangramento pós-operatório 

(BOREA et al. 1993; BERNARDONI-SOCORRO et al. 1998; BODNER et al.1998; 

BLINDER et al. 1999; BLINDER et al.  2001; BUBLITZ et al.  2000; CAMPBELL et al. 

2000; BAJKIN et al. 2009; KARSLI et al. 2011). No entanto, devido a dificuldade e 

complexidade da realização de trabalhos clínicos com utilização de hemostáticos locais em 

usuários de anticoagulantes orais, as medidas de avaliação do sangramento são muito 

subjetivas e quando avaliadas de forma objetiva são passíveis de muitos viezes de aferiação. 
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Várias substâncias  com ação hemostática local são citados na literatura, dentre elas 

estão a esponja de gelatina, esponja de colágeno, ácido tânico, celulose oxidada, selante de 

fibrina, ácido tranexâmico (AT), que dentre esses, é um dos mais utilizados, tanto na forma de 

bochecho como na forma de aplicação tópica local. Essa segunda forma de aplicação, apesar 

de ser bastante utilizada, ainda carece de evidência da sua eficácia no controle do 

sangramento pós-exodontias (BODNER et al. 1998; BLINDER et al. 1999; SCULLY; 

WOLFF 2002; AL-BELASY; AMER 2003; CARTER et al. 2003; MORIMOTO et al. 2008; 

DANTAS et al. 2009). 

Com o intuito de contribuir para o esclarecimento das controvérsias, que cercam esse 

assunto, foi conduzido um ensaio clínico controlado, cego e randomizado de pacientes em 

terapia anticoagulante com varfarina, com o propósito de se verificar eficácia do uso do 

hemostático local AT e a hemostasia convencional (compressa com gaze com soro 

fisiológico) no controle do sangramento pós-exodontias. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO 

 

A hemostasia refere-se ao fim do sangramento espontâneo de um vaso lesionado. A 

hemostasia ocorre em três etapas: vasoconstrição, tampão plaqueta e coagulação (FRANCO, 

2001; SILVERTHORN, 2003). 

A vasoconstrição ocorre imediatamente após o rompimento do vaso sanguíneo, 

seguido do estímulo do trauma, causando a contração das paredes do vaso e reduzindo a perda 

de sangue. Essa contração é resultante de reflexos nervosos e fatores humorais locais 

provenientes do endotélio traumatizado e das plaquetas (FRANCO, 2001; GUYTON; HALL, 

2002).  

Ao se ligarem ao colágeno exposto pelo endotélio, as plaquetas sofrem modificações 

morfológicas, adquirindo formas irregulares e maior volume, expondo em suas superfícies 

proteínas contráteis e grânulos ativos que sintetizam o tramboxano A2, que junto com outros 

fatores estimulam a ativação de outras plaquetas, ocorrendo à agregação plaquetária que 

formam um tampão sobre a ruptura do vaso (GUYTON; HALL 2002; SILVERTHORN 

2003). 

Simultaneamente, com todo esse processo inicia-se uma série de reações conhecidas 

como cascata de coagulação que ocorre em duas vias: intrínseca e extrínseca. A primeira 

inicia com a exposição do colágeno e uso de proteínas já presentes no plasma, enquanto que a 

segunda começa quando os tecidos lesionados expõem um fator tecidual, que é uma mistura 

de proteínas e fosfolipídios, juntamente com as proteínas do plasma. As duas vias unem-se em 

uma via comum para criar a trombina, uma enzima que converte o fibrinogênio em fibras 

insolúveis denominadas fibrinas que fazem parte da constituição do coágulo (GUYTON; 

HALL 2002; SILVERTHORN 2003). 

Em cada etapa da cascata de coagulação (Figura 1), uma enzima converte um 

precursor inativo em uma enzima ativa, através do auxílio de íons de cálcio, fosfolipídios de 

membrana, ou fatores adicionais (FRANCO 2001; SILVERTHORN 2003). O íon cálcio na 

quantidade suficiente promove a conversão da protrombina em trombina. A trombina, por sua 

vez, causa polimerização das moléculas de fibrinogênio em fibras de fibrina (GUYTON; 

HALL 2002; SILVERTHORN 2003). 
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Figura 1: Cascata da Coagulação 

 

Fonte: Adaptado de Franco 2001. 

 

 

A protrombina é uma proteína plasmática instável e pode dividir-se em compostos 

menores, um dos quais a trombina. Sua síntese acontece interruptamente no fígado com a 

participação da vitamina K, além da presença de outros fatores. Dessa forma, a falta da 

vitamina K, ou a instalação de uma doença hepática pode vir a afetar a síntese da protrombina 

diminuindo sua concentração sérica no organismo, resultando em hemorragias (GUYTON; 

HALL 2002). 

Após a formação do coágulo, podem acontecer duas ações: os fibroblastos invadem o 

coágulo, formando um tecido conjuntivo, ou o coágulo se dissolve através da plasmina. A 

digestão dessas enzimas e fatores permite a limpeza lenta do sangue coagulado no endotélio, 

melhorando a circulação sanguínea, e desobstruindo vasos trombosados (GUYTON; HALL 

2002; SILVERTHORN 2003). 
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2.2 ANTICOAGULANTES 

 

Os fármacos anticoagulantes possuem a função de inibir o desenvolvimento 

inadequado e o crescimento dos coágulos e suas ações, interferindo no processo hemostasia e 

coagulação, sendo frequentemente indicados para prevenção de tromboembolismo venoso, 

embolia sistêmica em pacientes com prótese de válvulas cardíacas, doença vascular cardíaca, 

fibrilação atrial, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e de sua recorrência 

(KEARON; HIRSH 1997; AKOPOV et al. 2005;  JIMÉNEZ et al. 2008). 

Esses medicamentos podem ser derivados cumarínicos (varfarina, femprocumom, 

acenocumarol e dicumarol) e indandiônicos (indandiona, anisindiona). Nos últimos anos, as 

heparinas de baixo peso molecular foram introduzidas no mercado para uso ambulatorial, 

utilizada como terapia de ponte em pacientes usuários de varfarina que precisam ser 

submetidos a grandes intervenções cirúrgicas (JESKÉ; SUCHKO 2003; BOMBELI; SPAHN 

2004; KATZUNG 2004; AFRAMIAN et al. 2007). 

No protocolo convencional (janela de heparina), o uso da varfarina é suspenso e a 

heparina não fracionada é administrada em doses múltiplas até o momento da cirurgia. A 

varfarina volta a ser administrada imediatamente após a cirurgia e o paciente permanece 

hospitalizado até que sejam alcançados os níveis terapêuticos da varfarina (JESKÉ; SUCHKO 

2003; AFRAMIAN et al. 2007; JIMÉNEZ et al. 2008).  

Nos dias atuais, já se dispõe de uma nova heparina, a de baixo peso molecular, que 

não requer internação e pode ser utilizada sob prescrição médica logo após a suspensão do uso 

da varfarina, que é reiniciada após o procedimento cirúrgico. A única restrição de indicação 

da terapia com essa heparina é para pacientes com válvulas protéticas cardíacas com 

necessidade de intervenção cirúrgica em ambiente hospitalar, quando a terapia com heparina 

não fracionada deve ser indicada (JESKÉ; SUCHKO 2003; AFRAMIAN et al. 2007, 

JIMÉNEZ et al. 2008). 

No estudo realizado por Bajkin et al. (2009), para avaliar sangramento pós-operatório 

durante extrações dentárias em pacientes anticoagulados, mantendo o AO ou substituindo-o, 

214 pacientes foram recrutados para realização de exodontias simples. O Grupo A com 109 

continuam a terapia AO (INR: 2,45), sendo utilizado para hemostasia local espojas de 

colágenos reabsorvíeis. O grupo B com 105 pacientes substituíram o AO pela heparina de 

baixo peso molecular (INR: 1,26) sem a utilização de medias de hemostasia local. Oito 

(7,34%) pacientes no grupo A e 5 (4,76%) no B apresentaram sangramento pós-operatório 

excessivo sem diferença estatística significante, que foi facilmente controlado com medidas 
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de hemostasia local. Concluindo que a manutenção dos AO é seguro e que a substituição por 

heparina em procedimentos cirúrgicos odontológicos simples é desnecessária apesar da 

segurança. 

Karsli et al. (2011) em seu estudo, com objetivo de avaliar a segurança da extração 

dentaria sem alteração do regime AO com INR (International Normalized Ratio) de 1 a 4, 

avaliaram 40 pacientes divididos em 4 grupos. Grupo 1: manutenção da terapia AO com 

utilização de celulose oxidada, sutura e compressa com gaze para hemostasia local, Grupo 2: 

substituição por heparina de baixo peso molecular: Grupo 3: substituição por heparina não 

fracionada e um grupo controle. A quantidade de sangramento foi avaliado 20 minutos após o 

procedimento com a pesagem das gazes. Apesar do grupo com a manutenção ter apresentado 

um peso maior das gazes, este valor não foi considerado importante, de modo que a cirurgia 

em paciente em terapia com AO pode ser mantida com auxílio de medidas de hemostasia 

local e apesar da substituição por heparina ser um método seguro, o tempo, trabalho e 

aumentos das despesas contraindicam esse protocolo em exodontias simples.  

Novos AO foram recentemente introduzidos no mercado americano.  Dentre esses, as 

drogas apixabana e rivaroxabana são inibidores específicos do fator Xa, enquanto a 

dabigatranainibe o fator IIa. O perfil farmacológico desses novos medicamentos permitirá o 

uso dessas drogas sem a necessidade de monitoramento frequente da coagulação, conforme é 

realizado rotineiramente com o uso da varfarina. Esses novos agentes também não apresentam 

interações com a dieta e têm interações limitadas com outros medicamentos, devido ao seu 

mínimo metabolismo através do sistema CYP450, iniciando uma nova era no controle das 

desordens tromboembólicas em um futuro bem próximo (GALANIS et al. 2011). 

Entretanto, a varfarina ainda é o anticoagulante oral mais utilizado na prática clínica e 

tem sido o pilar da terapêutica com AO há mais de 50 anos, disponível no Brasil sob os 

nomes comerciais de Marevan® e Coumadin®, dentre outros (ANSELL et al. 2004). 

No inicio do século XX, foi descoberta no Canadá e Estados Unidos, quando 

agricultores do norte dos dois países começaram a cultivar Trevo-de-Cheiro. Em 1921, o 

veterinário Schofield associou as hemorragias que o gado vinha apresentando ao consumo de 

forragem de Trevo-de-Cheiro. Sabia-se que a planta fresca continha cumarina, que não era 

patogênica, porém, a causa da hemorragia foi descoberta Karl Paul Link em 1940, explicando 

que a cumarina é oxidada a 4-hidroxicumarina, reagindo com o formaldeído formando o 

dicumarol, um anticoagulante, sendo este o responsável pela presença da hemorragia. O 

dicumarol foi patenteado e usado terapeuticamente como anticoagulante em 1941 (BOOTH; 

CENTURELLI 1999, REMIÃO 2004). 
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Em 1946, Link dedicou-se a novos estudos para o desenvolvimento de AO. Num 

trabalho de controle de roedores descobriu que o dicumarol era um raticida fraco, sendo o 3-

(2-acetil-1-feniletil)-4-hidroxicumarina mais potente. Os direitos de patente foram atribuídos 

à fundação que financiou o trabalho, WARF (Wisconsin Alumni Research Foundation), que 

derivou o nome warfarin, sendo WARF + cumarin (REMIÃO 2004; DHARMANANDA 

2004).  

Em 1948, a varfarina foi lançada no mercado como um raticida potente e após três 

anos um recruta da marinha norte americana tentou, sem sucesso, o suicídio com uma dose 

alta de varfarina. A sua surpreendente recuperação induziu o desenvolvimento de estudos 

sobre as propriedades anticoagulantes da varfarina em humanos (REMIÃO 2004).  

Descobriu-se que a sua eficácia era bastante superior à do dicumarol, sendo este 

rapidamente substituído pela varfarina. Em 1954, no mesmo ano em que a varfarina foi 

comercializada, o presidente americano Dwight Eisenhower, foi submetido ao tratamento com 

varfarina depois de um episódio de ataque cardíaco, sendo creditado juntamente com outras 

intervenções médicas o sucesso de sua recuperação (BOOTH; CENTURELLI 1999, 

DHARMANANDA 2004; JIMÉNEZ et al. 2008). 

O efeito anticoagulante da varfarina é produzido por interferir com a interconversão 

cíclica da vitamina K e seu epóxido no fígado, impedindo a carboxilação dos resíduos de 

glutamato nas regiões terminais das proteínas dependentes da vitamina K – fatores II, VII, IX 

e X e proteínas C e S (Figura 2). Esse bloqueio resulta na formação de moléculas incompletas, 

que são biologicamente inativas no processo da coagulação (ANSELL et al. 2004; 

AFRAMIAN et al. 2007; HIRSH et al. 2008). 

 

 



18 

 

Figura 2: Mecanismo de Ação da varfarina. 

 

Fonte: http://ingoh.serifos.uni5.net/site/materia.php?CodMateria=15 

 

 

Por este motivo que a vitamina K exógena (proveniente da dieta, por exemplo) pode 

contornar o antagonismo da varfarina, conseguindo produzir o cofator necessário à 

carboxilação das proteínas da coagulação dependentes da vitamina K, através de uma via 

menos sensível à varfarina (BOOTH; CENTURELLI 1999).  

Alguns medicamentos também podem interferir com a capacidade anticoagulante da 

varfarina, conforme revisto por Hirsh et al. (2003), as cefalosporinas de segunda e terceira 

gerações inibem a conversão da vitamina K, as salicilatos, acetoaminofeno e heparina 

potencializam o efeito da varfarina, a aspirina, anti-inflamatórios não esteroidais e penicilinas 

em altas doses aumentam o risco de sangramento quando utilizados em associação com a 

varfarina, por inibição da função plaquetária. 

Após a administração, a varfarina leva de 8 a 12 horas para iniciar a sua ação 

farmacológica. O efeito anticoagulante é resultante de um equilíbrio entre a síntese 

parcialmente inibida e a degradação inalterada dos quatro fatores da coagulação vitamina K 

dependentes, dependendo da velocidade de degradação na circulação (BOOTH; 

CENTURELLI 1999; KATZUNG 2004). São necessários vários dias para a instalação 

completa da ação farmacológica, dependendo das meias vidas de eliminação dos fatores VII, 
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IX, X e II (6, 24, 40 e 60 horas respectivamente), sendo o fator VII o primeiro a ser afetado, 

devido sua meia vida de 6 horas, seguido pelos fatores IX, X e II (BOOTH; CENTURELLI 

1999; REMIÃO 2004). 

O efeito de uma dose única só começa depois de 12 a 16 horas e dura de 4 a 5 dias. A 

varfarina é metabolizada pelas oxidases do citocromo CYP450, e o seu tempo de meia vida é 

muito variável, sendo da ordem de 40 horas em muitos indivíduos (BOOTH; CENTURELLI 

1999; REMIÃO 2004). 

 

2.3 MONITORIZARÃO DA ANTICOAGULAÇÃO 

 

O coagulograma é composto de varias avaliações e testes, como tempo de coagulação, 

tempo de trombina, tempo de sangramento, dosagem de plaquetas, dentre outros, mas 

destacam-se para o monitoramento de usuários de AOs o tempo de protronbina (TP) e/ou INR 

e tempo de troboplastina parcial ativada (TTPa). 

 

2.3.1 Tempo de protrombina (TP) e international normalized ratio (INR) 

 

TP indica a quantidade total de protrombina presente no sangue (GUYTON; HALL 

2002). Este teste é usado para identificar as anormalidades dos fatores envolvidos no sistema 

no sistema extrínseco, a saber, protrombina e fatores V, VII e X. Por muitos anos, a razão do 

TP, determinada pelo tempo de protrombina do paciente dividido pelo valor de controle do 

laboratório, foi usada para monitorar pacientes usuários de varfarina durante anos. Entretanto, 

esse exame se mostrou impreciso e altamente variável devido a variações no método ou à 

fonte de tromboplastina empregada pelos diferentes laboratórios para determinação do tempo 

de protrombina (AL-BELASY; AMER 2003; AFRAMIAN et al. 2007). 

Assim, em 1985, o Comitê Internacional de Trombose e Hemostasia requisitou que 

todos os lotes de tromboplastina destinados ao uso em laboratório apresentassem a indicação 

do índice de sensibilidade internacional (ISI). O ISI estabelece como padrão de referência o 

valor de 1.0, baseado na tromboplastina derivada do cérebro. Valores maiores refletem menor 

sensibilidade, enquanto valores menores representam sensibilidade mais alta. A partir da 

determinação do ISI, foi proposto universalmente um índice para acompanhamento dos 

pacientes anticoagulados. Esse índice é conhecido por INR ou International Normalized Ratio 
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(BAILEY; FORDYCE 1983; AFRAMIAN et al. 2007). Os valores para avaliação estão 

disponíveis na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Valores de referência do tempo de protrombina e INR em pacientes anticoagulados e não 

anticoagulados. 

 TP INR 

Nível normal <1,3 1 

 

Variação terapêutica 2 a 4,5 2 a 5 

 

Fonte: Adaptado de Scully e Wolff 2002. 

 

 

Os níveis do INR a serem alcançados dependem da condição a ser tratada. Segundo 

Aframian et al. 2007, as recomendações de INR seguem os parâmetros citados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Variação terapêutica de INR recomendada para terapia com varfarina. 

Variação terapêutica 

Baixa intensidade (INR 2,0 a 3,0) Alta intensidade (INR 2,5 a 4,5) 

Profilaxia para trombose venosa Válvulas cardíacas protéticas 

Tratamento de trombose venosa Prevenção da recorrência de infarto do miocárdio  

Infarto agudo do miocárdio Tratamento de embolia pulmonar 

Prevenção de embolia sistêmica 

Válvulas cardíacas teciduais 

Acidente vascular cerebral (AVC) 

Fonte: Adaptado de Aframian et al. 2007. 

 

 

O INR deve ser medido antes do procedimento odontológico invasivo, em pacientes 

estáveis, de 24 a 72 horas antes da cirurgia. Já está disponível comercialmente um monitor 

portátil para controle dos valores de INR a partir da coleta de sangue da ponta do dedo, 

semelhante ao controle glicêmico de diabéticos com glicosímetro portátil, o que permite a 

investigação do INR no momento da cirurgia, facilitando o controle do paciente (AL-

BELASY; AMER 2003; AFRAMIAN et al. 2007). 
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2.3.2 Tempo de tromboplastina parcial ativa (TTPA) 

 

O teste mais comumente empregado para verificação do mecanismo intrínseco da 

coagulação é TTPa. Após adição de cálcio, fosfolipídios de carga negativa e de uma 

substância particulada, como caulim (silicato de alumínio), ocorre a ativação dos fatores XII e 

XI por essas substâncias, sendo possível determinar o TTPa. Esse teste é utilizado para o 

diagnóstico de anomalias dos fatores da coagulação XII, XI, IX, VIII, X, protrombina e 

fibrinogênio. Utilizado principalmente para o monitoramento da utilização da heparina 

(MAJERUS et al. 2003). 

 

2.4 HEMOSTÁTICOS LOCAIS 

 

Vários materiais com ação hemostática local são citados na literatura, dentre eles estão 

esponja de gelatina, ostene (preparo de osso e copolímeros), hem con dental dressing (feito da 

quitosano, que é um N-acetilglucosamina polissacárido derivada da quitina em conchas de 

camarão, também é bacteriostático), esponja de colágeno (atrai as plaquetas que aderem à sua 

fibrilas e sofrem ativação), ácido tânico (causa vasoconstrição), histoacryl cola (n-butyl-2-

cyanoacrylate, adesivo tópica aplicado em bordas de ferida para aproximação), celulose 

oxidada (fornece uma matriz absorvível física para a iniciação da coagulação), o AT (agente 

antifibrinolítico) e selante de fibrina (BODNER et al. 1998; BLINDER et al. 1999; SCULLY; 

WOLFF 2002; AL-BELASY; AMER 2003; CARTER et al. 2003; MORIMOTO et al. 2008; 

DANTAS et al. 2009).  

Um dos principais hemostáticos utilizados é o AT, um agente antifibrinolítico, que age 

através de mecanismo competitivo, inibindo a ativação do plasminogênio em plasmina. A 

plasmina é a principal proteína responsável pela dissolução do coágulo sanguíneo. O AT 

promove, assim, maior estabilidade do coágulo. Comumente utilizado pela via endovenosa na 

área medica, na estratégia de prevenção de hemorragias em cirurgias odontológicas 

geralmente é utilizado de forma tópica seja aplicação direta com a utilização de gazes, 

irrigação, em forma de bochechos ou pasta com maceração de comprimidos misturados com 

soro fisiológico ou solução anestésica (RAMSTROM et al. 1993; GASPAR et al. 1997; 

BOREA et al. 1993; BERNARDONI-SOCORRO et al. 1998; BUBLITZ et al. 2000). 

Disponível no Brasil nas formas comerciais Trexacont®, Transamin®. Hemoblock®, tanto 
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em comprimidos como em solução endovenosa, no entanto ainda não apresenta uma forma 

comercial voltada especificamente para odontologia no controle do sangramento de forma 

tópica.  

Ramstrom et al. (1993) compararam a eficácia de bochechos pós-operatórios com 

solução de AT comparativamente ao placebo. Observaram a ocorrência de sangramento pós-

operatório apenas no grupo que realizou bochechos com placebo (10%), sem ocorrência de 

sangramento no grupo tratado com bochecho com solução de AT. 

Blinder et al. (1999) avaliaram o sangramento pós-operatório em pacientes tratados 

com AO, após a utilização de 3 tipos diferentes de medidas hemostáticas locais. No grupo I, 

50 pacientes tiveram 119 dentes extraídos e tratados com esponja de gelatina e sutura; no 

grupo II, 50 pacientes tiveram 117 dentes extraídos e tratados com esponja de gelatina e 

sutura associadas a bochechos com solução de AT; no grupo III, 50 pacientes que tiveram 123 

dentes extraídos e tratados com cola de fibrina, esponja de gelatina e sutura. Dos 150 

pacientes avaliados, 13 (8,6%) apresentaram sangramento pós-operatório, sendo 3 do grupo I, 

6 do grupo II e 4 do grupo III, indicando que não é necessário suspender os medicamentos 

anticoagulantes antes das cirurgias de extração dentária e que o tratamento hemostático local 

com esponja de gelatina e sutura é suficiente para conter o sangramento. 

Ainda falando de hemostasia local alguns autores relatam a importância da hemostasia 

conseguida mecanicamente com compressão de uma gaze no local da extração dentária e de 

uma sutura adequada para manutenção do coágulo (BLINDER et al. 1999; AL-BELASY; 

AMER 2003; DANTAS et al. 2009). 

A tabela a seguir resume os principais trabalhos com pacientes usurários de 

anticoagulantes orais destacando as medidas de hemostasia local utilizadas (Tabela 3). 
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Tabela 3: Revisão dos hemostáticos locais 

 

Autores 

 

Ano 

 

N 

 

Exo 

 

Anticoagula

nte Oral 

utilizado 

(AO)  

 

INR 

Intervalo 

Média 

 

Protocolo seguido com a medida de 

Hemostasia local primaria  

 

Sangramento 

pós-operatório 

 

 

p 

 

Medida de Hemostasia local 

secundaria pra controle do 

sangramento pós 

 

 

Borea et 

al. 1993 

 

* 

 

30 

G1: 15 

G2: 15 

 

30 

 

 

* 

 

1.5 - 4.5 

 

G1: 3.09 

G2: 1.69 

 

G1: Continuação do AO + Bochecho Ácido 

tranexâmico 4,8% 2min/4x dia/7dias 

G2: Redução da dose do AO + Placebo 

 

 

3 

G1: 1 

G2: 2 

 

* 

 

* 

Ramstrom 

et al. 1993 

1988- 

1990 

93 

G1: 46 

G2: 47 

 

134 Phenprocou

marol, 

Dicumarol e 

varfarina 

* G1: Manutenção do AO + Gaze com Ácido 

tranexâmico 4,8%, + Bochecho 2min/4x 

dia/7dias 

G2: Manutenção do AO + Placebo 

10 

G1: 0 

G2: 10 

< 0,001 Compressão local com gaze + 

Gaze com Ácido tranexâmico 

4,8%/ Celulose oxidada + 

Sutura ou Esponja de Gelatina + 

Sutura 

 

Gaspar et 

al. 1997 

* 47 

G1: 15 

G2: 32 

47 * 1,2 - 3,5 

 

G1: 1,45 

G2: 2,50 

G1: Redução da dose do AO + Gaze com 

Ácido tranexâmico 4,8%+ Celulose Oxidada + 

Sutura + Bochecho Acido tranexâmico 4,8%T 

2min/4x dia/7dias 

G2: Manutenção do AO + Gaze com Ácido 

tranexâmico 4,8% + Celulose Oxidada + 

Sutura + Bochecho Acido tranexâmico 4,8% 

2min/4x dia/7dias 

 

3 

G1: 1 

G2: 2 

* Gaze com Ácido tranexâmico 

4,8% 20min + Celulose Oxidada 

+ Sutura 

 

Devani et 

al. 1998 

* 65 

G1: 32 

G2: 33 

133 Varfarina 1,2 - 3,9 

G1: 1,0 

G2: 2,7 

 

G1: Suspensão do AO 

G2: Continuação AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Compressa com gaze 30 min 

2 

G1: 1 

G2: 1 

* Sutura+ Compressa com gaze 

Bodner et 

al. 1998 

1994-

1997 

69 

G1: 20 

G2: 26 

G3: 23 

 

198 * 1,0 - 5,0 

 

* 

G1:Manutenção AO (INR:1,0-2,0). Esponja 

de Gelatina+ Sutura + Selante de Fibrina 

G2: Manutenção AO (INR:2,1-3,0).   Esponja 

de Gelatina+ Sutura + Selante de Fibrina 

G3: Manutenção AO (INR:3,1-5,0).   Esponja 

de Gelatina+ Sutura + Selante de Fibrina 

. 

3 

G1: 0 

G2: 2 

G3: 1 

* Sutura+ Compressa com gaze 

Blinder et * 150 359 * 1,5 – 3,6 G1: Manutenção do AO+ Esponja de Gelatina 13 0,54 Gaze com Ácido tranexâmico 
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al. 1999 G1: 50 

G2: 50 

G3: 50 

  

G1: 2,3 

G2: 2,7 

G3: 2,1 

 

 

  

+Sutura 

G2: Manutenção do AO + Esponja de Gelatina 

+ Sutura + Bochecho Acido tranexâmico 

G3: Manutenção do AO + Selante de Fibrina+ 

Esponja de Gelatina +Sutura 

G1: 3 

G2: 6 

G3: 4 

4,8% + Selante de Fibrina + 

Esponja de Gelatina + Sutura 

Blinder et 

al. 2001 

* 249 

G1: 59 

G2: 78 

G3: 59 

G4: 30 

G5: 23 

 

543 

 

* 1,5 - >3,5 

 

G1: 1, 74 

G2: 2,25 

G3: 2,63 

G4: 3,28 

G5: 3,80 

G1: Manutenção do AO (INR: 1,5-1,9) + 

Esponja de Gelatina + Sutura 

G2: Manutenção do AO (INR: 2,0-2,4) + 

Esponja de Gelatina + Sutura 

G3: Manutenção do AO (INR: 2,5-2,9) + 

Esponja de Gelatina + Sutura 

G4: Manutenção do AO (INR: 3,0-3,5) + 

Esponja de Gelatina + Sutura 

G5: Manutenção do AO (INR: > 3,5) + 

Esponja de Gelatina + Sutura 

 

30 

G1:3 

G2:10 

G3:9 

G4:5 

G5:3 

>0,42 

 

Gaze com Ácido tranexâmico 

4,8%+ Sutura ou Esponja de 

Gelatina + Sutura 

Halfpenny 

et al. 2001 

* 46 

G1: 20 

G2: 26 

 

79 

 

Varfarina 2,0 – 4,1 

 

G1: 2,7 

G2: 2,9 

G1: Manutenção do AO + Selante de Fibrina 

+ Sutura + Compressa com Gaze (Beriplast P) 

G2: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Compressa com Gaze (Surgicel) 

 

2 

G1:1 

G2:1 

* Sutura + Compressa com Gaze 

 

Evans et 

al. 2002 

 

1999-

2000 

109 

G1: 52 

G2: 57 

 

270 Varfarina 1,2 – 4,7 

 

G1: 1,6 

G2: 2,5 

G1: Suspensão do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Compressa com Gaze 10min 

G2: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Compressa com Gaze 10min 

 

22 

G1: 7 

G2: 15 

0,10  

Sutura + Compressa com Gaze 

Al-Belasy 

et al. 2003 

1999-

2002 

40 

G1: 10 

G2: 15 

G3: 15 

 

249 

 

Varfarina 0,9 – 4,3 

 

G1: 1,0 

G2: 2,4 

G3: 2,5 

G1: Manutenção do AO + Esponja de 

Colágeno + Sutura 

G2: Manutenção do AO + Esponja de 

Colágeno + Sutura 

G3: Manutenção do AO + Cola cianoacrilato 

+ Sutura 

 

5 

G1:0 

G2:5 

G3:0 

0,01 Irrigação local com acido 

tranexâmico 2mim + Compressa 

com Gaze 30min 

Cannon et 

al. 2003 

* 70 

G1: 35 

G2: 35 

 

157 

 

Varfarina 2,0 – 4,0 

 

G1: 1,6 

G2: 3,4 

G1: Suspensão do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura 

G2: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura 

5 

G1:3 

G2:2 

* Compressa com Gaze 



25 

 

 

Carter; 

Goss 2003 

* 85 

G1: 43 

G2: 42 

201 Varfarina 1,4 – 2,1 

 

G1: 2,7 

G2: 2,8 

G1: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Bochecho Acido Tranexâmico 

2min/4xdia/2 dias 

G2: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Bochecho 2min/4xdia/5 dias 

 

3 

G1: 2 

G2: 1 

0,32 Irrigação local com acido 

tranexâmico 2mim + Compressa 

com Gaze 20min 

Carter et 

al. 2003 

* 49 

G1: 26 

G2: 23 

 

152 Varfarina 2,1 – 4,0 

 

G1: 3,0 

G2: 3,1 

G1: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Bochecho Acido Tranexâmico 

2min/4xdia/7 dias 

G2: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Selante de Fibrina + Sutura 

 

2 

G1: 0 

G2: 2 

0,12 Compressa com gaze 

Sacco et 

al. 2007 

2002-

2004 

131 

G1: 66 

G2: 65 

 

511 Acenocouma

rol e 

varfarina 

* 

 

G1: 1,7 

G2: 2,8 

G1: Redução da dose do AO + Esponja de 

Gelatina 

G2: Manutenção do AO + Celulose oxidada + 

Sutura + Compressa com Gaze com Acido 

Tranexâmico + Bochecho Acido Tranexâmico 

2min/4xdia/2 dias 

 

16 

G1:10 

G2:6 

0,30 Sutura + Bochecho com acido 

Tranexâmico 

Morimoto 

et al. 2008 

2002-

2007 

134 

G1: 67 

G2: 42 

G3: 21 

G4: 4 

278 

 

Varfarina 1,5 – 3,7 

 

G1: 1,63 

G2: 2,21 

G3: 2,70 

G4: 3,32 

G1: 1.5-1.99 + Celulose Oxidada + Sutura + 

Compressa com Gaze 

G2: 2.0-2.49 + Celulose Oxidada + Sutura + 

Compressa com Gaze 

G3: 2.5-2.99 + Celulose Oxidada + Sutura + 

Compressa com Gaze 

G4: 3.0-3.67 + Celulose Oxidada + Sutura + 

Compressa com Gaze 

 

7 

G1: 2 

G2: 5 

G3: 0 

G4: 0 

0,06 Celulose Oxidada + Sutura + 

Compressa com Gaze ou 

Compressa com Gaze  

Bajkin et 

al. 2009 

2005-

2007 

214 

G1: 

109 

G2: 

105 

385 Acenocouma

rol, 

Warfarina e 

Phenprocou

marol 

 

1,0 – 4,0 

 

G1: 2,45 

G2: 1,26 

G1: Manutenção do AO + Esponja de Gelatina 

+ Sutura 

G2: Substituição + Sutura + Compressa com 

Gaze 

 

13 

G1: 8 

G2: 5 

0.25 Esponja de Colágeno+ Sutura 

+Compressa com Gaze 

Karsli et 

al. 2011 

2004-

2006 

27 

* 

 

36 

 

Varfarina 1,0 – 4,0 

 

G1: 2,6 

G2: 1,6 

G1: Manutenção do AO + Celulose Oxidada + 

Sutura + Compressa com Gaze 

G2: Substituição por HBPM + Sutura + 

Compressa com Gaze 

0 

 

* 

 

* 
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G3: 1,6 G3: Substituição por HNF + Sutura + 

Compressa com Gaze 

 

Bajkin et 

al. 2012 

2005-

2011 

213 

G1: 71 

G2: 71 

G3: 71 

354 Acenocouma

rol 

1,0 - >3,5 

 

G1: 2,43 

G2: 2.45 

G3: * 

G1: Manutenção do AO + Sutura + 

Compressa com Gaze 

G2: Manutenção do AA e AO + Sutura + 

Compressa com Gaze 

G3: Manutenção do AA + Sutura + 

Compressa com Gaze 

 

 

 

5 

G1: 3 

G2: 2 

G3: 0 

0,23 Celulose Oxidada + Sutura + 

Compressa com Gaze 

Total 1988-

2011 

1821 4116 Varfarina, 

Acenocoum

arol, 

Phenprocou

marol e 

Dicumarol 

0,9 – 5,0 Acido Tranexâmico 4,8% (Bochecho, 

Compressa com gaze),  

Celulose Oxidada, 

 Esponja de Gelatina,  

Selante de Fibrina,  

Esponja de Colágeno,  

Cola cianoacrilato,  

Sutura,  

Compressa com Gaze (10mim, 30min) 

 

144 * Acido Tranexâmico 4,8% 

(Compressa com Gaze, 

Irrigação local por 2mi),  

Celulose Oxidada, Esponja de 

Gelatina, Selante de Fibrina, 

Espoja de Colágeno, Sutura,  

Compressa com Gaze (30min) 

Exo: Exodontias realizadas, INR: international normalized ratio, *: Informação não relatada no artigo, G: Grupo, min: Minutos. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.5 EXODONTIAS EM PACIENTES USUÁRIOS DE AO 

  

O objetivo mais importante de qualquer tratamento são os benefícios que ele 

proporciona para o paciente. Em cirurgia, este princípio associa-se inicialmente com 

sobrevida do paciente e, posteriormente, à sua recuperação em consequência da morbidade 

(WEBSTER; WILDE 2000; MUTHUKRISHNAN; BISHOP 2003; BOMBELI; SPAHN 

2004). 

Seja a cirurgia oral maior ou menor, todas provocam lesões de vasos e, 

consequentemente, sangramento que é controlado eficientemente pela hemostasia proveniente 

do nosso sistema de coagulação. Nos pacientes que usam anticoagulantes orais ocorre uma 

redução dessa capacidade de hemostasia, sendo o controle do sangramento em procedimentos 

cirúrgicos destes pacientes uma tarefa desafiadora (MUTHUKRISHNAN; BISHOP 2003, 

AL-BELASY; AMER 2003). 

O manejo de pacientes anticoagulados deve levar em consideração o risco de 

tromboembolismo com a interrupção da terapia anticoagulante e das hemorragias com a 

manutenção (HYLEK et al. 2001, MUTHUKRISHNAN; BISHOP 2003; DOUKETIS et al. 

2008; BACCI et al. 2010). 

Os procedimentos odontológicos que oferecem risco de sangramento em pacientes 

anticoagulados são aqueles considerados como invasivos, ou seja, aqueles que são 

caracterizados por lesão tecidual vascular associado a sangramento, tratamento endodôntico, 

anestesia local por bloqueio regional, raspagem subgengival cirurgias orais menores e maiores 

(exodontias, cirurgia periodontal, biópsias, remoção de tumores). Os procedimentos não 

invasivos são aqueles que não oferecem risco de hemorragia: procedimentos de reabilitação 

protética, acabamento e polimento, e restaurações terapêuticas (BLINDER et al. 1999; ROSS 

2005; PERRY et al. 2007; DOUKETIS et al. 2008). 

O controle do grau de anticoagulação do paciente que faz uso de varfarina antes de um 

procedimento invasivo é indispensável e deve ser realizado para verificar se o nível 

terapêutico necessário está sendo mantido (Tabela 1 e 2). Para isso, são utilizados exames 

laboratoriais como TP/INR (BOMBELI; SPAHN 2004; ROSS 2005; AFRAMIAN et al. 

2007; HIRSH et al. 2008). 

Vários protocolos são sugeridos para o atendimento desses pacientes, como 

interrupção completa do medicamento, sua redução, ou substituição e a manutenção da terapia 

anticoagulante sem alteração, com ênfase na utilização de hemostáticos locais (KEARON; 

HIRSH 1997; BODNER et al. 1998; BLINDER et al. 1999; HYLEK et al. 2001; VICENTE 
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et al. 2002; JESKÉ; SUCHKO 2003; AL-BELASY; AMER 2003; CARTER et al. 2003; 

ANSELL et al. 2004; KAMIEM 2006; DANTAS et al. 2009; BACCI et al. 2010; 

DOONQUAH; MITCHELL et al. 2012). Nenhum desses esquemas está livre de riscos, o que 

torna imprescindível uma avaliação completa da condição sistêmica do paciente, do 

acompanhamento do seu grau de anticoagulação através de exames laboratoriais (BOMBELI; 

SPAHN 2004; ROSS 2005; DOUKETIS et al. 2008). 

Ao decidir qual esquema seguir, avalia-se a relação custo benefício de expor o 

paciente a um maior risco de tromboembolismo ou elevar as chances de sangramento 

excessivo no trans e pós-operatório. É essencial, por parte do CD, a busca de protocolos que 

permitam este profissional seguir a cirurgia com um menor risco possível (HYLEK et al. 

2001; BOMBELI; SPAHN 2004; DANTAS et al. 2009). 

O risco de trombose após suspensão temporária do uso de anticoagulantes orais 

previamente a cirurgias odontológicas é pequeno, mas potencialmente fatal (PERRY et al. 

2007). De acordo com Wahl (2000), 1% dos pacientes sob tratamento odontológico que 

tiveram o uso dos anticoagulantes temporariamente suspensos, apresentaram complicações 

embólicas graves (trombose cerebral, infarto do miocárdio, AVC isquêmico). 

Akopov et al. (2005), acompanharam retrospectivamente, por 12 meses, 197 pacientes 

com infarto cerebral cardioembólico não fatal. Em 14 casos (7,1%), os infartos estavam 

relacionados à interrupção de uso da varfarina para a realização de procedimentos médicos 

invasivos, incluindo um procedimento odontológico. 

Atualmente, tem sido bastante discutido esta retirada do paciente de um risco 

hemorrágico para submetê-lo a um risco de desenvolver tromboembolismo, sendo mais 

aconselhada na literatura a manutenção da terapia anticoagulante com controle hemorrágico 

por hemostáticos locais em pacientes com INR com valores entre 1 e 4 (BODNER et al. 

1998; EVANS et al. 2002; SCULLY; WOLFF 2002; AL-BELASY; AMER 2003; CARTER 

et al. 2003; MORIMOTO et al. 2008; DANTAS et al. 2009;  BACCI et al. 2010). 

Com relação ao risco de hemorragia em pacientes anticoagulados com INR menor que 

3, estudos consideram este risco pequeno e facilmente controlado por meio da adoção de 

medidas hemostáticas locais (CANNON; DHARMAR 2003; HIRSH et al. 2003; 

AFRAMIAN et al. 2007; PERRY et al. 2007). O risco de hemorragia após extração dentária 

em pacientes não usuários de anticoagulantes orais é de aproximadamente 1% (RANDALL 

2005; MARQUES et al. 2005; ROSS 2005). 

Randall (2005), após revisar dez estudos que avaliaram o sangramento após exodontia 

em pacientes que não tiveram os medicamentos anticoagulantes suspensos antes da cirurgia, 
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concluiu que 9% apresentaram hemorragia no pós-operatório tardio, sendo que em 3,5% dos 

casos foram classificados como “importantes”, ou seja, não controlado por medidas 

hemostáticas locais. Já Wahl (2000) verificou que mais de 98% dos pacientes em regime de 

anticoagulação contínua não apresentaram sangramentos preocupantes (aqueles que não 

poderiam ser contidos por medidas locais). 

Wahl 2000 confirma isso, reafirmando que as complicações hemorrágicas são 

passíveis de ocorrer numa frequência três vezes menor quando interrompido o regime de 

terapia anticoagulante, se comparada ao risco de complicações embólicas observadas em 

pacientes nos quais não se suspendeu o tratamento. 

Estudos (DEVANI et al. 1998; EVANS et al. 2002) comparando os efeitos, no 

sangramento após a extração dentária, da suspensão ou manutenção do regime de 

anticoagulação com varfarina, não se observando diferenças na incidência de complicações 

hemorrágicas entre os grupos. Quando essas ocorreram, puderam ser facilmente controladas 

por meio da aplicação de celulose oxidada e sutura (DEVANI et al. 1998; MARQUES et al. 

2005). Embora a incidência de hemorragia tenha sido um pouco maior no grupo 

anticoagulado, houve necessidade de internação de apenas 2 pacientes (EVANS et al. 2002; 

MARQUES et al. 2005), permitindo concluir que o risco de hemorragia após extração 

dentária é pequeno. 

Por vários anos o protocolo mais utilizado em pacientes que faziam uso de AO era a 

de que a dosagem do medicamento deveria ser interrompida ou reduzida alguns dias antes da 

cirurgia (SOUTO et al. 1996; DEVANI et al. 1998; BODNER et al. 1998; BLINDER et al. 

2001). Isso foi evidenciado na pesquisa de Wahl e Howell 1996 em que mais de 70% dos 

médicos entrevistados orientaram a interrupção do tratamento para a maioria dos 

procedimentos odontológicos. Os riscos proporcionados por esta suspensão como a 

“hipercoagulação rebote” com uma superprodução da protrombina ou ativação plaquetária, 

quando o AO é abruptamente interrompida, desencadeando o quadro de tromboembolismo, 

praticamente extinguiram esta conduta (BODNER et al. 1998; CARTER et al. 2003). 

Borea et al. (1993), realizaram um estudo comparativo para observar a incidência de 

sangramento pós-operatório num grupo de pacientes que faziam terapia com anticoagulantes e 

que foram tratados com AT e  outro grupo no qual a terapia com anticoagulantes 

simplesmente foi interrompida. O sangramento espontâneo com mais de vinte minutos de 

duração ocorreu em um dos quinze pacientes que receberam AT e em dois dos quinze 

pacientes do grupo de controle, não havendo diferença significativa. Esses dados demonstram 

um significativo efeito hemostático com o uso de bochechos com AT após a realização de 



30 

 

cirurgias bucais, indicando que o tratamento anticoagulante não precisa ser interrompido 

antes. 

Vicente et al. (2002) realizando hemostasia local com esponja de gelatina e/ou sutura 

ou compressão local, avaliaram 150 pacientes submetidos a 367 extrações dentárias, com INR 

entre 2,0 a 3,0. Em mais de 99% dos casos, o uso de esponja de gelatina absorvível e sutura 

foi suficiente para se conseguir hemostasia. Apenas 1 caso de sangramento severo foi 

observado, mas se deve notar que todos os pacientes realizaram bochecho com AT a cada 6 

horas durante 2 dias no pós-operatório. 

Al-belasy e Amer (2003) avaliaram 30 pacientes tratados com varfarina (15 do grupo 

de estudo e 15 do grupo controle) e 10 pacientes que nunca haviam estado em terapia 

anticoagulante servindo como grupo controle negativo. Para obter a hemostasia e o 

fechamento primário, foi utilizada esponja de gelatina e suturas reabsorvíeis no grupo controle 

e controle negativo, e n-butyl-2-cyanoacrylate cola e suturas reabsorvíeis no grupo de estudo. 

A hemostasia local foi obtida imediatamente em pacientes do estudo e só depois de 10 a 20 

minutos no controle e pacientes do controle negativo. Assim, os autores concluíram que a 

cirurgia ambulatorial bucal pode ser realizada em pacientes que tomam anticoagulantes orais 

sem uma mudança em seu nível de anticoagulação, desde que sejam tomadas medidas 

eficientes de hemostasia local. 

Em um estudo prospectivo incluindo 250 pacientes sob uso de anticoagulantes com 

INR entre 1,8 e 5,0 e 265 pacientes controle (não usa anticoagulantes) submetidos à cirurgia 

para extração de dentes, Zanon et al. (2003) verificaram que não houve diferenças em relação 

à ocorrência de sangramento pós-operatório entre os dois grupos, utilizando como hemostasia 

local a celulose oxidada e sutura com fio de seda associada à aplicação de gaze embebida em 

AT por 30-60 minutos após a cirurgia. Quando o grupo que fez o uso dos anticoagulantes foi 

estratificado de acordo com os níveis de INR (1,8 a 2,0; 2,3 e 3,4), observou-se sangramento, 

respectivamente, em 1,2%, 1,3%  e  4,8%  dos pacientes, sem diferenças entre os grupos. 

Ansell et al. (2004), avaliaram 26 pacientes submetidos à extração dentária, com INR 

entre 2,0 e 4,2, nos quais os procedimentos locais para hemostasia incluíram o uso de celulose 

oxidada e sutura, enquanto no segundo grupo os pacientes (INR entre 2,1 e 4,1) foram 

tratados com fibrina adesiva. Apenas 1 paciente no grupo 2 apresentou hemorragia importante 

no pós-operatório, sugerindo que a fibrina adesiva não é tão eficiente quanto à celulose 

oxidada para hemostasia local. 

Sacco et al. (2007), realizaram estudo clínico randomizado, prospectivo e aberto para 

avaliar o desfecho das cirurgias orais realizadas em pacientes utilizando anticoagulantes orais 
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e com valores de INR reduzidos, comparativamente àqueles que mantiveram seu uso regular. 

Foram incluídos no estudo 131 pacientes em regime de anticoagulação, aleatoriamente 

alocados nos grupos A (redução da dose de anticoagulantes orais, com INR médio de 

1,77±0,26 no dia da cirurgia) e B (manutenção da dosagem de anticoagulantes, com INR 

médio de 2,89±0,42), nos quais foram realizadas 511 extrações dentárias, seis implantes 

instalados e seis exéreses de cistos. Os pacientes incluídos no grupo B realizaram medidas 

hemostáticas convencionais para evitar o sangramento. Houve sangramento excessivo, 

requerendo intervenção profissional, em 10 casos do grupo A (15,1%) e em 9 casos do grupo 

B (9,2%). Nos dois grupos, o sangramento foi estancado por meio da colocação de celulose 

oxidada na área operada, sem intercorrências trombóticas.  

Com objetivo de estabelecer padrões de extração de dente para pacientes em terapia 

antitrombótica em termos de continuar administrando doses de manutenção de varfarina e / ou 

agentes antiplaquetários, Morimoto et al. (2008) fizeram uma análise da hemostasia após a 

extração de dentes em pacientes em terapia antitrombótica oral. A amostra consistiu de 270 

pacientes, dos quais 134 estavam em monoterapia com varfarina, 49 com terapia de 

combinação de varfarina e drogas antiplaquetárias e 87 utilizando o antiplaquetários sozinhos. 

Os pacientes em tratamento com varfarina foram divididos em 4 grupos de INR (1,5 a 1,99; 

2,0 a 2,49; 2,5 a 2,99 e 3,0 a 3,7). As extrações foram realizadas com invasão mínima. No que 

diz respeito às medidas locais de hemostasia, a celulose oxidada e sutura foram utilizadas. A 

hemostasia foi conseguida na maioria dos pacientes em tratamento com varfarina (com INR 

menor que 3,0) e com terapia antiplaquetária, atribuindo essa hemostasia ao uso dos 

hemostáticos locais.  

Dantas et al. (2009), realizaram um estudo com 26 pacientes (46 exodontias e uma 

apicectomia, de pequeno ou médio trauma cirúrgico), dos quais em 11 pacientes não foi 

utilizado nenhum tipo de hemostático, em 15 foi utilizado o selante de fibrina, concluindo  

que pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais, dependendo da extensão da cirurgia a 

ser realizada (pequeno e médio porte), técnicas cirúrgicas com menor trauma possível e tendo 

o paciente devidamente controlado com INR em níveis terapêuticos (menor 3), não é 

necessário a remissão do anticoagulante, sendo necessário apenas o uso de hemostáticos 

locais. 

Bacci et al. (2010) investigaram a ocorrência de sangramento após extração dentária 

em pacientes sob uso de anticoagulantes (n=451) com INR entre 1,8 e 4,0 e em pacientes não 

usuários (n=449). As medidas hemostáticas locais adotadas para os dois grupos incluíram 

esponja de fibrina, sutura e compressão com gaze embebida em solução de ácido tranexâmico. 



32 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos com relação à ocorrência 

de sangramento, sugerindo que a adoção de medidas hemostáticas locais é suficiente para 

conter o sangramento pós-operatório, não sendo necessário suspender o uso de 

anticoagulantes orais. 

Nos dias atuais, a grande maioria dos autores sugerem a realização do procedimento 

sem qualquer interrupção ou modificação do INR terapêutico, desde que sejam dadas ênfase 

em medidas preventivas e utilizada medidas hemostasia local (DEVANI et al. 1998; 

CAMPBELL et al. 2000; EVANS et al. 2002; SACCO et al. 2007; BAJKIN et al. 2009; 

KARSLI et al. 2011). 

Embora INR não seja um conceito novo, ainda há muita insegurança em relação a este 

teste. Em uma pesquisa realizada na América do Norte, constatou-se que 73% dos cirurgiões 

Buco-Maxilo-Faciais utilizam o INR como exame, mas apenas 21% confiam apenas neste 

teste, sendo que a OMS aconselha que somente o INR é suficiente como exame pré-operatório 

em pacientes anticoagulados (SOUTO et al. 1996; SACCO et al. 2000). 

Blinder et al. (2001) avaliaram a incidência de sangramento pós-operatório em 

pacientes usuários de anticoagulantes orais sem interrupção do tratamento, de acordo com a 

faixa de INR. Os 249 pacientes incluídos no estudo foram divididos em 5 grupos: 1) INR 

entre 1,5 e 1,99 (n=59); 2) INR entre 2,0 e 2,49 (n=78); 3) INR entre 2,5 e 2,99 (n=59); 4) 

INR entre 3,0 e 3,49 (n=30); 5) INR ≥3,5 (n=23). Foram realizadas 543 extrações dentárias, 

adotando-se apenas medidas hemostáticas locais para conter o sangramento (esponja de 

gelatina e sutura). Houve sangramento pós-operatório em 30 pacientes (12%), sendo 3 no 

grupo 1 (5%), 10 no grupo 2 (12,8%), 9 no grupo 3 (15,2%), 5 no grupo 4 (16,6%) e 3 no 

grupo 5 (13%). A incidência de sangramento não diferiu significativamente entre os grupos, 

permitindo concluir que, quando o RNI é inferior a 3,5, o risco de sangramento é pequeno. 

Outros fatores importantes a serem avaliados são a complexidade do procedimento 

cirúrgico, a idade do paciente, patologias de base associadas, sinais vitais (SOUTO et al. 

1996; CAMPBELL et al. 2000; SACCO et al. 2007; MORIMOTO et al. 2008).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

 Avaliar a eficácia de dois métodos de hemostasia local no controle do sangramento 

pós-exodontias alveolares unitárias, em pacientes em terapia anticoagulante com 

varfarina. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Verificar qual o perfil epidemiológico dos pacientes anticoagulados no serviço;  

 Avaliar a eficácia da hemostasia local pós-exodontia nesses pacientes utilizando 

medidas de irrigação, compressão com gaze embebida com soro fisiológico e sutura; 

 Avaliar a eficácia do hemostático local pós-exodontia nesses pacientes utilizando 

irrigação, compressão com gaze embebida com AT 250mg/5mL e sutura. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente projeto trata-se de um Ensaio Clínico Controlado Randomizado e Triplo-

cego (cirurgião/auxiliar, pacientes e avaliador) dos casos de pacientes em terapia 

anticoagulante provenientes do serviço odontológico ambulatorial do HEMONORTE do Rio 

Grande do Norte, Dalton Cunha e atendidos no serviço de Cirurgia Buco Maxilo Facial da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de Julho de 2013 a novembro de 

2014, que seguirem os critérios de inclusão e exclusão do presente trabalho e que 

concordarem em participar do estudo mediante autorização em TCLE (Apêndice 1). 

 

4.2 AMOSTRAGEM 

 

A amostra foi composta de 40 pacientes que comparecerem ao serviço no período 

supracitado, necessitando de pelo menos uma exodontia. A randomização da amostra foi 

conseguida com a função aleatória do programa Microsoft Excel 2010 (Figura 3), de modo 

que o paciente quando selecionado para pesquisa foi direcionado ao Grupo I (Controle) ou II 

(Estudo) aleatoriamente.  

  

Figura 3: Exemplo da Randomização com a função aleatoriamente do Excel. 
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O desfecho (sangramento mediato) exigiu outra forma de calculo de amostra, se 

tratando de uma variável qualitativa, sendo a comparação de duas proporções (Figura 5) o 

foco. A amostra sugerida seria de 82 pacientes mais 10% de perda totalizando 90 pacientes (α: 

nível de significância de 0,05 ou 5%; 1- β: potência de 0,80 ou 80%, esperando-se uma 

proporção de sucesso no Grupo I (Controle) de 0,90 ou 90% e no Grupo II (com uso do AT), 

aumente para 1,0 ou 100%), com base em estudo piloto prévio. O poder dessa amostra foi de 

0,99 ou 99%, mas como dispomos de uma amostra de 37 pacientes (grupo 20 e estudo de 17) 

o poder de verificar essa diferença entre proporções dimnui para 0,80 ou 80%. 

 

Figura 4: Cálculo da amostra para comparação de duas proporções 
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O cálculo da amostra para comparação de duas medias (Figura 4), ou seja, objetivando 

um desfecho quantitativo (hemostasia imediata), sugeriu uma amostra de 36,42 pacientes, 

acrescidos de 10% das perdas totalizando 40 pacientes, com α (nível de significância) de 0,05 

ou 5%, 1- β (potência) de 0,90 ou 90%, esperando-se um tempo de hemostasia médio no 

Grupo I (Controle) de 10 minutos e no Grupo II (com uso do AT) de 5 minutos e variância de 

14,989, em estudo piloto prévio. Efetuando o calculo do poder dessa amostra para verificar a 

diferença com o teste t, desvio padrão estimado de 3,668, diferença de 5 minutos e α: 0,05 

obtivemos um poder de 0,98 ou 98%. 
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Figura 5: Cálculo da amostra para comparação de duas medias 
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4.3 INTERVENÇÕES  

 

Todos os pacientes, que após a triagem, concordaram em participar do estudo foram 

encaminhados para o serviço de imagem da UFRN para realização do exame radiográfico. Os 

procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia local com epinefrina (lidocaína 

1:1000.000, 2%), seguindo as normas rígidas de controle de biossegurança e técnica cirúrgica, 

sem a suspensão do medicamento anticoagulante, posteriormente à solicitação de exames 

complementares pré-operatórios necessários para cada caso (hemograma, coagulograma) 

realizados no laboratório de Hematologia do HEMONORTE do Rio Grande do Norte, Dalton 

Cunha no mesmo dia do procedimento. Todos os pacientes foram liberados por seus 

respectivos médicos, aja vista o INR estar em níveis adequados para sua patologia motivo do 

uso de varfarina. 

No controle do sangramento pós-exodontias, foram empregados dois métodos de 

hemostasia local, sendo o Grupo I utilizando somente irrigação do alvéolo, compressão com 

gaze com soro fisiológico, e sutura (Grupo Controle) e o grupo II utilizando irrigação do 

alvéolo e compressão com gaze embebida com AT 250mg/5mL  e sutura (Grupo Estudo). Em 

caso de sangramento pós-operatório foi repetida a conduta inicial para cada Grupo e 

persistindo o sangramento outros métodos de hemostasia local foram utilizados. 

Todos os pacientes foram submetidos à exodontia em ambiente ambulatorial, por um 

cirurgião dentista (CD), com 10 anos de experiência no atendimento destes pacientes e um 

primeiro auxiliar também CD, responsável pela pesquisa. O CD, o primeiro auxiliar, avaliador 

e os pacientes foram cegos para a identificação de qual grupo o paciente foi alocado. Um 

segundo auxiliar, auxiliar de consultório dentário (ACD), ficou responsável pela 

randomização e preenchimento da ficha de arrolamento dos pacientes com a identificação do 

Grupo para o qual foi alocado (Figura 5). 
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Figura 6: Exemplo da ficha de arrolamento dos pacientes 

 

 

 

Previamente à realização do procedimento cirúrgico, a ACD disponibilizava na 

bancada duas seringas de 5 mL. Uma com a identificação em fita adesiva, desinfectada com 

álcool 70%, de soro fisiológico para irrigação e limpeza do alvéolo dentário e outra com a 

identificação de produto que no grupo I foi o soro fisiológico e no grupo II foi AT 

250mg/5mL, sendo utilizado 1mL para irrigação do alvéolo, 2mL em gaze para compressão 

imediata até estancamento do sangramento (hemostasia imediata) e 2mL em gaze para manter 

no local por 30min de observação na sala de espera. 

Em todos os pacientes foi prescrito um analgésico (dipirona 500mg, 1 comprimido a 

cada 6h, durante 2 dias, para alérgicos paracetamol com mesma posologia e prescrição) e 

lidas as orientações pós-operatórios explicando cada tópico que também foi levado pelo 

paciente por escrito. Para os pacientes com válvulas cardíacas foi realizada a profilaxia 

antibiótica (amoxicilina 2g uma hora antes da realização do procedimento). Todos os 

pacientes tinham controle nutricional, com dietas estabelecidas pelos seus respectivos 

nutricionistas e controle do IRN com acompanhamento médico a mais de 6 meses.  
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4.4 COLETA DOS DADOS  

 

A coleta (Apêndice 2) pós-operatória imediata foi realizada logo após o procedimento 

cirúrgico, sendo avaliado o tempo em minutos para controle do sangramento (tempo de 

hemostasia) logo após o procedimento cirúrgico, com um tempo mínimo de compressão local 

com a gaze de 5 minutos, independente da medida de hemostasia local utilizada. Foi 

considerado como hemostasia o cessamento do sangramento visualmente pelo avaliador não 

envolvido no ato cirúrgico e cego. 

Todos os pacientes foram orientados a entrar em contato com o pesquisador no caso de 

qualquer intercorrência pós-operatória, como dor, sangramento (mesmo que em pequena 

quantidade), febre ou dúvidas e rebeberam todas as orientações pós-operatórias verbalmente e 

por escrito. 

As informações pós-operatórias mediatas foram coletadas pelo avaliador, por telefone, 

estando o mesmo à disposição de atender o paciente durante os 7 primeiros dias de pós-

operatório. Os pacientes foram avaliados quanto ao sangramento na área operada com 12h, 

24h e 7 dias, sendo o sangramento da ferida classificado de acordo com Chopra et al. 2009, 

como ausente (nenhuma queixa), pouca (gosto de sangue), moderado (alguma quantidade de 

sangue na boca) ou acentuado (muito sangue na boca). Todos os pacientes que concordaram 

em participar da pesquisa, antes da cirurgia, foram orientados de como realizar esta 

autoavaliação, após 12h e 24h. 

Adaptações a classificação de Chopra et al. 2009, foram realizadas para buscar uma 

melhor forma de avaliação do sangramento. Na adaptação 1 foi considerado sangramento 

quando o paciente apresentava de moderado a severo e ausência de sangramento quando 

ausente ou pouco. Na adaptação 2 foi considerado não sangramento quando ausente e 

sangramento todos os outros. E na adaptação 3 foi considerado sangramento somente quando 

severo e ausente todos os outros. 

Para o avaliador, foi considerado ausente o sangramento quando os pacientes não 

relataram o gosto de sangue na boca; foi considerado pouco se o paciente relatasse o gosto de 

sangue sem a visualização; moderado se o paciente relatasse que ocorreu o sangramento em 

pequenas quantidades, mas não justificassem o uso de medidas de hemostasia local para o seu 

controle e severo se este sangramento fosse contínuo e crescente, sendo necessária uma nova 

intervenção para hemostasia local, sendo paciente foi orientado a entrar em contato com o 

pesquisador responsável e a procurar o serviço imediatamente.  
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4.5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

4.5.1 Critérios de inclusão 

 

 Usuários crônicos controlados de varfarina, com no mínimo 6 meses de 

acompanhamento e dieta controlada; 

 Pacientes que necessitarem de pelo menos uma exodontia; 

 Pacientes com INR no dia do procedimento entre 1,5 e 4,0. 

 

4.5.2 Critérios de exclusão 

 

 Pacientes que fazem uso de medicações que possam afetar a função hepática ou ter 

qualquer efeito, direta ou indiretamente na hemostasia, que não seja o anticoagulante 

oral utilizado; 

 Pacientes com episódios de tromboembolismos graves anteriores; 

 Pacientes com doenças hepáticas conhecidas; 

 Pacientes grávidas ou amamentando; 

 Pacientes portadores de alterações hemostáticas congênitas; 

 Exodontias que necessitassem de retalho e/ou ostectomia.  

 

4.6 VARIÁVEIS 

 

As variáveis dependentes foram o tempo para hemostasia imediata, a ocorrência ou 

não do evento sangramento entre os 30 minutos de observação e os sete dias de 

acompanhamento, e a qualificação desse evento segundo Chopra et al. 2009 e adaptações. A 

variável independente principal foi o grupo a qual o paciente foi alocado, e outras 

independentes que também poderiam interferir no desfecho, foram coletadas (Tabela 4). 
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Tabela 4: Quadro de variáveis. 

 

Variável Classificação Unidade de Medida/Categorização 

 

 

Tempo de Hemostasia Imediata 

 

Dependentes 

 

Quantitativa Contínua 

 

 

Minutos 

Sangramento adaptação 1 

 

Qualitativa Nominal 0-Não (Ausente/Pouco) 

1-Sim (Moderado/Severo) 

 

Sangramento adaptação 2 

 

Qualitativa Nominal 0-Não (Ausente) 

1-Sim (Pouco/Moderado/Severo) 

 

Sangramento adaptação 3 

 

Qualitativa Nominal 0-Não (Ausente/Pouco/Moderado) 

1-Sim (Severo) 

 

Sangramento em 12h, 24h e 7 

dias 

Qualitativa Ordinal 0-Ausente 

1-Pouco 

2-Moderado 

3-Acentuado 

 

Independentes 

 

Sexo 

 

 

Qualitativa Nominal 0- Masculino 

1-Feminino 

Cor Qualitativa Nominal 0-Branco 

1-Pardo 

2-Negro 

 

Idade Quantitativa Contínua Anos 

 

 

Escolaridade Qualitativa Ordinal 0-Fundamental 

1-Médio  

 

Causa da Exodontia Qualitativa Nominal 0-Periodontal 

1-Carie 

 

Patologia 1 Qualitativa Nominal 0-AVC 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos dados foi realizada no SPSS versão 22, sendo realizada a análise 

descritiva dos dados de forma geral e posteriormente a análise entre o grupo controle e estudo. 

Para isso inicialmente foi realizada a análise previa do banco verificando a ocorrência de 

missing data (dados perdidos) com a descritiva e outliers (dados atípicos) univaridados com 

os valores padronizados das variáveis quantitativas e multivariados com a distância de 

Mahalanobs. Não verificado nenhum dado perdido ou atípico foi realizada a verificação da 

normalidade com base nas medidas de tendência central (media, mediana), variabilidade 

(curtose, assimetria), testes de estatísticos (Shapiro-Wilk) e análises gráficas (histogramas). 

1-TVP 

2-VC 

 

Patologia 2 Qualitativa Nominal 0-Não 

1-Sim 

 

Patologia 3 Qualitativa Nominal 0-Hipertenção 

1- Diabetes 

 

Pressão Arterial Quantitativa Contínua mm Hg 

 

Frequência Cardíaca Quantitativa Contínua Batimentos por minuto 

 

Hematrócrito Quantitativa Contínua % 

 

Plaquetometia Quantitativa Contínua Mil por mm3 

 

TP Quantitativa Contínua Segundos 

 

INR Quantitativa Discreta Padronizado 

 

TTPa Quantitativa Contínua Segundos 

 

Tempo de duração da 

Exodontia 

Quantitativa Contínua Minutos 
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Assumindo a normalidade e independência da amostra para comparação das variáveis 

quantitativas entre grupo controle e estudo o teste para verificar diferença significativa foi 

utilizado o t de Student. Para verificar associação significativa foi utilizado o teste do Qui-

quadrado de Pearson e o Exato de Fisher. 

 

4.8 IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

Antes da realização desta pesquisa, este projeto foi enviado para apreciação do Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ UFRN Campus Central 

obtendo parecer favorável (308.758/2013). Certificado de apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE): 13957513.0.0000.5537 (Anexo 1). 

Registrado internacionalmente com Universal Trial Number (UTN): U1111-1148-

0525 na Organização Mundial da Saúde. 

Esse também foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), 

aguardando parecer desde junho de 2013.  
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5 RESULTADOS  

 

Participaram da pesquisa 40 pacientes, duas perdas ocorreram por não terem atendido 

as ligações no pós-operatório e retornado para avaliação e um por durante a realização da 

cirurgia ser necessário a realização de retalho e ostectomia, esse caso foi acompanhado, sendo 

sua hemostasia imediata conseguida com 9 minutos com utilização de compressa com gaze 

embebida em ácido tranexâmico e hemostasia media avaliada como moderada com 12h, 

pouca com 24h e ausente com 7 dias. Assim sendo a pesquisa contou com 37 pacientes com 

idade media de 45,5 (± 15,9) anos, dos quais 37,8% eram do sexo masculino e 62,2% do 

feminino.  

Após randomização 20 foram alocados para o grupo controle e 17 para o grupo estudo, 

sendo realizado um procedimento cirúrgico por paciente. O elemento dentário mais extraído 

foi o 15 (13,5%), sendo a maxila a região onde mais ocorrem extrações (59,5%). Não foi 

relatada nenhuma ocorrência transoperatória. A cor mais frequente foi o pardo (56,8%), 

seguida da branca (27,0%) e negra (16,2%).  

A escolaridade resumiu-se a ensino fundamental incompleto com 40,4% dos casos, 

fundamental completo com 16,2%, médio incompleto com 8,1% e médio completo com 

35,1%. Com relação a patologia motivo do uso da varfarina o uso de válvulas cardíacas (VC) 

foi a mais frequente (48,6%), seguida da trombose venosa profunda (TVP) (40,5%) e acidente 

vascular cerebral (AVC) (10,8%). Outras patologias como diabetes e hipertenção estiveram 

presentes em 51,4% dos casos, mas todos os pacientes que as apresentavam-nas se 

encontravam em quadro de controle com suas respectivas medicações, de modo que todos os 

pacientes se encaixavam na classificação ASA II. 

Na avaliação pré-operatória a pressão arterial sistólica teve um media de 122,4 (±15,5) 

mm/Hg, a pressão arterial diastólica de 74,5 (±8,6) mm/Hg. A frequência cardíaca ficou com 

uma media de 77,9 (±12,1) batimentos por minuto. O hematócrito com 38,5 (±4,9) %, 

plaquetas com 306189,1 (±83994,3) por mm3, TP com 29,7 (±7,3) segundos, TTPa com 37,1 

(±7,1) e INR 2,4 (±0,7) com mínimo de 1,17 e máximo de 3,61. O tempo de realização do 

procedimento cirúrgico durou em média 30,9 (±7,5) minutos. Na avaliação do sangramento 

imediato em média para conseguir o estancamento do sangramento foram passados 9,1 (±3,6) 

minutos. 

Os fatores etiológicos para condenar o dente para exodontia foram a carie em 70,3% 

dos casos e doença periodontal em 29,7%. Complicações hemorrágicas mediatas severas 

ocorreram em 3 (8,1%) dos casos, sendo todas no grupo controle depois de 24h da realização 
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do procedimento cirúrgico, mas todas foram controladas, em um caso repetindo a mesma 

medida de hemostasia usada inicialmente, ou seja, compressa com gaze embebida em soro 

fisiológico e em dois casos realizando-se as medias de hemostasia local do grupo estudo, 

compressa com gaze embebida em acido tranexâmico.  

Ainda na avaliação pós-operatória mediata a classificação como sangramento severo, 

ou seja, que necessitou o retorno do paciente ao serviço para controle do sangramento só 

ocorreu após 24h da realização do procedimento cirúrgico em 3 (8,1%) dos casos, pouco em 

19 (51,4%) e ausente em 15 (40,5%) também foram relatados. Em quanto que nas primeiras 

12h de pós foi moderado em 20 (54,1%), pouco 13 (35,1%) e ausente em 4 (10,8%). Já com 

sete dias de pós o sangramento foi ausente em todos os casos. 

Avaliando a variáveis entre os grupos estudados (controle e estudo), foi verificado que 

a possível interferência das variáveis independentes nos desfechos sangramentos (variáveis 

dependentes) foi amenizada, pois foi encontrada semelhança na distribuição das mesmas, não 

sendo verificadas associações e diferenças significativas, de modo que a contribuição ou 

amortização dessas variáveis para o desfecho foi igual entre os grupos (Tabela 5 e 6).  

 

 

Tabela 5:Avaliando associações entre os grupos. 

Variáveis              Categóricas Grupo Controle Grupo Estudo  

p* 

 

p** n % n % 

Cor Pardo 12 60,0 9 52,9 0,533 0,458 (PxB) 

0,890 (BxN) 

1,000 (PxN) 

Branco 4 20,0 6 35,3 

Negro 4 20,0 2 11,8 

 

Sexo Feminino 14 70,0 9 52,9 0,286 

 

0,328 

Masculino 

 

6 30,0 8 47,1 

Escolaridade Fundamental 14 70,0 7 41,2 0,099 0,105 

Médio 

 

6 30,0 10 58,8 

Patologia 1 VC 12 60,0 6 35,3 0,241 0,304 (VCxTVP) 

0,264 (VCxAVC) 

0,278 (TVPxAVC) 

TVP 7 35,0 8 47,1 

AVC 

 

1 5,0 3 17,6 

Patologia 2 Sim 9 45,0 10 58,8 0,402 0,515 

Não 11 55,0 7 41,2 
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Patologia 3 Hipertenção 7 77,8 6 60,0 0,405 

 

0,628 

Diabetes 

 

2 22,2 4 40,0 

Etiologia Carie 14 70,0 12 70,6 0,969 1,000 

Periodontite  6 30,0 5 29,4 

 

*: Teste de associação Qui-quadrado de Pearson; **: Ajuste do teste de associação com o Teste Exato de 

Fisher; P: Pardo; B: Branco; N: Negro; VC: Válvula Cárdica; TVP: Trombose Venosa Profunda; AVC: 

Acidente Vascular Cerebral; Patologia 1: Motivo do uso do AO; Patologia 2: Outra patologia associada; 

Patologia 3: Hipertensão ou diabetes. 

 

 

Tabela 6: Avaliando diferenças significativas entre os grupos. 

Variáveis 

Quantitativas 

 

Grupo Controle Grupo Estudo  

p Média (IC 95%) Dp Med Média (IC 95%) Dp Med 

Idade (anos) 41,4 (34,9-47,8) 

 

13,7 37 50,5 (41,4-59,3) 17,4 51 0,099 

PAS (mm/Hg) 121,0 (113,6-128,4) 

 

15,9 120 124,1 (116,9-

132,0) 

15,4 120 0,550 

PAD (mm/Hg) 74,0 (69,6-78,4) 

 

9,4 70 75,3 (71,2-79,4) 7,9 70 0,658 

FC (Bat/min) 77,2 (72,1-82,2) 

 

10,8 75,5 78,7 (71,6-85,9) 13,9 72 0,703 

Hematrócrito 

(%) 

38,3 (35,8-40,8) 

 

5,3 38,5 38,7 (36,3-41,1) 4,5 38,4 0,836 

Plaquetas (mm3) 278900,0 (239366,9-

318433,0) 

 

84469,8 272000 338294,1 

(300599,8-

375988,3) 

73313,3 345000 0,067 

TP (Seg) 27,7 (24,8-30,5) 

 

6,1 26,9 32,1 (27,9-36,2) 8,1 31,7 0,083 

TTPa (Seg) 35,7 (32,5-38,9) 

 

6,8 35,1 38,5 (34,7-42,3) 7,3 40,3 0,242 

INR (Padrão) 2,2 (1,8-2,5) 

 

0,6 2,0 2,6 (2,2-2,9) 0,7 2,5 0,124 

Tempo de 

cirurgia (min) 

31,3 (27,6-35,0) 8,0 30 30,4 (26,7-34,2) 7,2 28 0,729 

 

IC 95%: Limite inferior e superiro para um intervalo de confianças de 95%; Dp: Desvio padrão; Med: Mediana 
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Para verificar a eficácia da utilização do hemostático local o sangramento foi avaliado 

de forma imediata com o tempo para hemostasia, ouse seja, o tempo para estabilização do 

coagulo e estancamento do sangramento visualmente pelo avaliador (Tabela 7), de forma que 

no grupo estudo o tempo para conseguir essa hemostasia foi bem menor se comparado com o 

controle, sendo essa diferença (6,018 / IC 95%: 4,677-7,359) estatisticamente significante.  

 

 

Tabela 7:Avaliação da hemostasia imediata. 

Hemostasia Grupo Controle Grupo Estudo  

p 

 

Média (IC 95%) Dp Med Média (IC 95%) Dp Med 

Tempo 

(min) 

11,9 (10,7-13,1) 

 

2,5 12 5,9 (5,16-6,61) 1,4 5 <0,001 

IC 95%: Limite inferior e superiro para um intervalo de confianças de 95%; Dp: Desvio padrão; Med: Mediana 

 

 

Avaliando o sangramento de forma mediata conforme a classificação de Chopra et al. 

2009, foi encontrada associação significativa, mas como a distribuição das frequências entre 

os grupos não foi homogenia (muitas categorias encontravam-se com valores zero ou menor 

que cinco) e mais de duas categorias para avaliação, não foi possível confirma essa associação 

estatisticamente, mesmo o teste de associação Qui-quadrado de Pearson tendo encontrado 

valores de p<0,05 (Tabela 8). De modo que essa possível associação pode ser embasada na 

avaliação descritiva, tendo em vista que as três ocorrências de sangramento severo nas 24h 

foram no grupo controle. 

Ainda avaliando o sangramento mediato foram realizadas três adaptações na 

classificação inicial. Na primeira adaptação, considerado como presente (moderado e severo) 

e ausente (ausente e pouco), foi encontra uma associação significativa alta do sangramento 

nas primeiras 12h com o grupo controle, sendo que o grupo estudo teve 16,824 (RP) chances 

de estar mais associado ao não sangramento, mas já nas 24h essa associação não foi 

encontrada. Na segunda adaptação, considerando como presente (pouco, moderado e severo) 

e ausente (ausente), foi encontrada alta associação significativa entre o sangramento em 12h e 

24h com grupo controle, estando o grupo estudo com 2,538 (RP) e 11,000 (RP) chances de 

estar mais associado ao não sangramento em 12h e 24h, respectivamente. Na terceira a 
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avaliação só foi realizada nas 24h, pois foi o único período em que ocorreu sangramento 

severo (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Avaliação da hemostasia mediata. 

Sangramento Grupo Controle Grupo Estudo  

p* 

 

p** N % N % 

 

Classificação segundo Chopra et al. 2009 

12h Ausente 0 0,0 4 23,5 <0,001 a 

Pouco 1 5,0 12 70,6 

Moderado 19 95,0 1 5,9 

Severo 

 

0 0,0 0 0,0 

24h Ausente 0 0,0 15 88,2 <0,001 a 

Pouco 17 85,0 2 11,8 

Moderado 0 0,0 0 0,0 

Severo 

 

3 15,0 0 0,0 

7 dias Ausente 20 100,0 17 100,0 a a 

Pouco 0 0,0 0 0,0 

Moderado 0 0,0 0 0,0 

Severo 

 

0 0,0 0 0,0 

Classificação adaptada 1 

12h Sim (M/S) 19 95,0 1 5,9 <0,001 <0,001 (RP: 16,824 / 

IC 95%: 2,776-

36,876) 

Não (A/P) 1 5,0 16 94,1 

 

24h Sim (M/S) 3 15,0 0 0,0 0,096 0,234 

Não (A/P) 17 

 

85,0 17 100,0 

7 dias Sim (M/S) 0 0,0 0 0,0 a a 

Não (A/P) 20 100,0 17 100,0 

 

Classificação adaptada 2 

12h Sim 

(P/M/S) 

20 100,0 13 76,5 0,022 0,036 (RP: 2,538 / IC 

95%: 1,663-3,876) 

Não (A) 0 0,0 4 23,5 

 

24h Sim 20 100,0 2 11,8 <0,001 <0,001 (RP: 11,00 / IC 
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(P/M/S) 95%: 2,934-41,236) 

Não (A) 0 0,0 15 88,2 

7 dias Sim 

(P/M/S) 

0 0,0 0 0,0 a a 

Não (A/P) 20 100,0 17 100,0 

 

Classificação adaptada 3 

24h Não 

(A/P/M) 

17 85,0 17 100,0 0,059 0,234 

Sim (S) 3 15,0 0 0,0   

*: Teste de associação Qui-quadrado de Pearson; **: Ajuste do teste de associação com o Teste Exato de Fisher; 

a: Inviabilidade de realização do teste estatístico adequado; A: Ausente; P: Pouco; M: Moderado; S: Severo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A finalidade do uso dos anticoagulantes é evitar a formação de trombos em pacientes 

com comprometimentos sistêmicos, o que geralmente contra indica a remoção desta 

medicação para realização do procedimento cirúrgico, haja vista o risco de vida que esta 

suspensão proporciona. Com a manutenção da medicação com o objetivo de manter o INR em 

níveis terapêuticos a possibilidade de sangramento é elevada, mas passível de ser controlada 

(SOUTO 1996; BLINDER et al. 1999; CAMPBELL 2000; KARSLI et al. 2011).  

O risco de sangramento em pacientes em terapia anticoagulante submetidos a 

procedimentos cirúrgicos odontológicos é relatado na literatura e é uma das principais 

preocupações no atendimento desses pacientes. Mesmo assim, cresce o numero de autores que 

afirmam que a realização de cirurgias orais ambulatoriais nesses pacientes pode e deve ser 

realizada sem interrupção da terapia anticoagulantes, justificada pelo fato do sangramento 

pós-operatório ser de fácil a moderado controle desde que sejam utilizadas medidas de 

hemostasia locais adicionais como celulose oxidada, acido tranexâmico, esponja de gelatina, 

esponja de colágeno, cola de fibrina e outros produtos que ajudam na formação do coagulo ou 

inibição de sua degradação (RAMSTROM et al. 1993; BOREA et al. 1993; BERNARDONI-

SOCORRO 1998; BODNER et al.  1998, BUBLITZ et al.  2000; CAMPBELL 2000; 

HALFPENNY et al. 2001; MARQUES et al. 2005; BAJKIN et al. 2009; KARSLI et al. 

2011; BAJKIN et al. 2012). 

O primeiro ensaio clínico controlado de extração dentária em doentes sob varfarina foi 

conduzido em 1983 e demonstrou não ser necessário interromper a terapêutica anticoagulante 

oral desde que o INR se encontrasse dentro dos limites terapêuticos. (BAILEY; FORDYCE 

1983) Vários estudos posteriores confirmaram que não é necessário, e até pode ser perigoso, 

suspender a varfarina para extrações dentárias simples (EVANS et al. 2002; DOONQUAH; 

MITCHELL et al. 2012).    

Obviamente, para a tomada de decisão mais correta, deve-se também levar em 

consideração os fatores que aumentam o risco hemorrágico nesses pacientes sob efeito de 

anticoagulação como a potência do anticoagulante, patologias associadas, idade, PA, FC, 

fatores de coagulação, complexidade da cirurgia, técnica cirúrgica empregada, tempo de 

cirurgia, dentre outros (SOUTO 1996; BLINDER et al.  1999; CAMPBELL 2000; 

CANNON; DHARMAR 2003; MORIMOTO et al. 2008). Nesta pesquisa a preocupação com 

a interferência desses fatores foi amenizada, pois tais variáveis foram semelhantes entre os 

grupos avaliados (Tabela 5 e 6), ou seja, a contribuição dessas variáveis para o desfecho 
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sangramento foi o mesmo nos dois grupos. Esse aspecto apesar de muito importante quando 

se busca verificar a eficácia é muito negligenciado por muitos pesquisadores. 

As patologias motivo da utilização dos anticoagulantes tem um importante destaque na 

avaliação desses pacientes, pois a depender da mesma o paciente deve se encontrar em um 

determinado intervalo de IRN. Como a frequência dessas foi semelhante entre os grupos e não 

houve diferença significativa entre os INRs. A patologia mais frequente foi a VC (48,6%), 

mas TVP e AVC também foram relatadas, corroborando com Wahl (2000) e Jeské et al. 

(2003). Esse é um fato de extrema importância, pois os pacientes com VC alem do risco de 

sangramento estão expostos ao risco de infecção, de forma que a profilaxia antibacteriana é 

indispensável (DOONQUAH; MITCHELL et al. 2012). 

A solicitação e avaliação de exames laboratoriais desses pacientes são fundamentais, 

destacando-se a avaliação de parâmetros da coagulação como TP e INR, em usuários de 

varfarina. De acordo com alguns autores, de maneira geral, o intervalo terapêutico do INR 

deve ficar entre 2.0 e 3.5, mas dependendo do tipo de doença apresentada pelo paciente, 

valores maiores de INR são considerados terapêuticos (WAHL, 2000; HIRSH et al, 2008). 

Um valor de INR entre 2 e 3 é usual para controle de TVP, já em pacientes portadores de VC 

protéticas passa a ser necessário um INR por volta de 3.5 (JESKE et al, 2003). É importante 

resaltar que o valor de INR não é um valor fixo para determinada patologia, mas sim um 

intervalo de valor que é considerado terapêutico (DOONQUAH; MITCHELL et al. 2012). 

As recomendações de alguns autores para vários procedimentos cirúrgicos 

odontológicos indicam que, para exodontias simples ou quando mínimo sangramento é 

esperado, um INR menor que 4.0 é aceitável, para casos de sangramento moderado, cirurgias 

de terceiros molares ou exodontias múltiplas, o INR deverá ser reduzido, em casos onde 

hemorragia maior é esperada, um INR menor que 3.0 é indicado e, quando o INR estiver 

acima de 5.0, cirurgias não devem ser realizadas (WAHL, 2000; JESKE et al, 2003; HIRSH 

et al, 2008). 

Em procedimentos cirúrgicos maiores, que proporcionam grande quantidade de 

trauma, com duração imprevisível e realização em ambientes hospitalares, como 

reconstruções, tratamento de fraturas faciais, é recomendada a redução (INR com valores 

entre 1.5 – 2.0) ou a substituição por um anticoagulente com tempo de meia vida menor, 

como a heparina, seja ela a não fracionada ou a de baixo peso molecular (SOUTO 1996, 

BLINDER et al. 1999, BUBLITZ et al.  2000, CAMPBELL 2000, SACCO 2007). 

Evans et al. (2002) concluíram, em seu estudo, que pacientes usando dicumarínicos 

com INR menor que 4.1 podem ser submetidos a exodontias sem alteração na medicação. Já 
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de acordo com Scully e Wolff (2002), exodontias a fórceps não complicadas de um a três 

dentes, em pacientes com INR menor que 3.5 e sem outros fatores de risco (como uso de 

AAS, álcool, outras coagulopatias), associadas a hemostáticos locais podem ser realizadas 

sem alteração na medicação anticoagulante. Na presente pesquisa o INR teve uma media de 

2.4 (±0,7) com mínimo de 1.17 e máximo de 3.61. 

A complexidade do procedimento cirúrgico pode estar diretamente relacionada ao 

elemento dentário extraído, nesta pesquisa o elemento dentário mais indicado para remoção 

foi o elemento dentário 15 (13,5%), sendo a maxila a região onde mais ocorrem extrações 

(59,5%) (DOONQUAH; MITCHELL et al. 2012). Este fato é uma das principais limitações 

dessa pesquisa, pois o pareamento do elemento dentário entre os grupos não foi possível, ate 

porque essa questão comprometeria a randomização e inviabilizaria a realização da mesma, 

aja vista prejudicar bastante o tamanho da amostra. No entanto, Carte e Goss (2003) afiram 

que não há diferença no sangramento em relação ao dente, sendo muito mais relevante a 

quantidade de dentes extraídos, fato que foi padronizado na presente pesquisa, sendo realizada 

apenas uma exodontia por procedimento. Aframian et al., (2007) e Marques et al., (2005) 

ainda resaltam a importância da técnica cirúrgica adequada e o comprimento do cuidados pós-

operatórios.  

O motiva pra realização da exodontia também pode interferi na complexidade da 

cirurgia e consequentemente na possibilidade de sangramento (CARTER; GOSS, 2003; 

BLINDER et al., 1999). Nesta pesquisa a carie foi a principal indicação (70,3%) seguida da 

doença periodontal (29,7%), não sendo verificada associação ou correlação entre esse aspecto 

e a ocorrência de sangramento. Em quanto que nas pesquisas de Carter e Goss, (2003) e 

Blinder et al. (1999) foi observada uma maior ocorrência se sangramento em exodontias 

realizadas por motivo periodontal, justificado pelo maior grau de inflamação dos tecidos 

circunvizinhos e uma maior quantidade de tecido de granulação. 

A utilização de medidas de hemostasia locais é quase unanimidade entre todos os 

pesquisadores que dissertam sobre o assunto. O principal questionamento sobre esse assunto é 

qual hemostático utilizar. A eficácia do acido tranexâmico vem sendo bastante estudada, de 

modo que este é hoje um dos principais hemostáticos utilizados, sendo atualmente indicado de 

acordo com as orientações do British Committee for Standards in Haematology (BCSH), da 

American Heart Association (AHA) e do American College of Cardiology (ACC) na 

prevenção da hemorragia após extrações dentárias sem à interrupção da terapêutica 

anticoagulante oral (RAMSTROM et al. 1993; GASPAR 1997; AKOPOV et al. 2005; 

BERNADONI-SOCORRO; KARSLI et al. 2011; BAJKIN et al. 2012). A pesar dessa ampla 
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utilização e indicação das medias de hemostasia local no controle do sangramento de 

pacientes usuários de anticoagulantes orais sua eficácia e eficiência não estão bem 

esclarecidas. 

O selante de fibrina, esponja de gelatina, esponja de colágeno, celulose oxidada e a 

própria sutura com compressa com gaze também vem sendo estudados e se mostrando 

métodos seguros no controle do sangramento pós-operatórios em cirurgias odontológicas 

ambulatórias, principalmente quando utilizados de forma preventiva (primariamente) em 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais, mas também são utilizados de forma 

secundaria pra o controle do sangramento tardio  (BOREA et al. 1993; RAMSTROM et al. 

1993; GASPAR 1997; BERNARDONI-SOCORRO 1998; BODNER et al. 1998; BUBLITZ 

et al.  2000; KARSLI et al. 2011; BAJKIN et al. 2012).  

A forma de uso do acido tranexâmico não parece interferir em sua eficácia, mas sua 

utilização em forma de bochechos duas ou quatro vezes ao dia durante sete dias é a mais 

relatada, mas podendo ainda ser utilizado em compressas com gaze e para irrigação local 

(solução 250mg/5mL) e na forma de pasta com maceramento de comprimidos (250 mg) 

misturado ao soro fisiológico ou  solução anestésica e utilizados  em gaze ou  mesmo  

diretamente sobre a ferida cirúrgica (BOREA et al. 1993; RAMSTROM et al. 1993; 

GASPAR 1997; BERNARDONI-SOCORRO 1998; BUBLITZ et al.  2000). No presente 

trabalho a avaliação de sua eficácia ocorreu de forma tópica com compressa com gazes e 

irrigação local (solução 250/5mL), sendo esse um protocolo de hemostasia que mostrou 

eficácia na redução do tempo de hemostasia imediata, aja vista ser necessário menos da 

metade do tempo para o controle do sangramento quando utilizado o AT em comparação com 

o grupo controle (p<0,001). Mesmo encontrando essa diferença é muito importante resaltar 

que as variáveis, das quais dispomos para avaliação do sangramento, são muito subjetivas e 

devem ser interpretadas com cautela. 

Apesar de o sangramento imediato ser muito importante na avaliação de pacientes em 

uso de varfarina, a hemorragia tardia pós-operatória deve ser alvo de precaução, pois sua 

ocorrência é muito relatada. Na eventualidade da ocorrência de sangramentos mediatos é 

recomendada os seguintes procedimentos: aplicar uma gaze embebida com o antifibrinolítico 

durante 20 minutos, caso esta medida não seja eficaz deve anestesiar-se e aplicar no alvéolo 

agentes hemostáticos locais como celulose oxidada, esponja de gelatina reabsorvível, cola de 

fibrina e sobrepor uma sutura. Caso esta medida não seja eficaz, deve-se administrar vitamina 

K. Nos raros casos em que esta medida também não seja eficaz, proceder-se a transfusão de 

plasma fresco congelado (BODNER et al. 1998; BUBLITZ et al.  2000; CAMPBELL 2000; 
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HALFPENNY et al. 2001; BAJKIN et al. 2009; KARSLI et al. 2011; BAJKIN et al. 2012). 

Nesta pesquisa a ocorrência de sangramento tardio foi observada em três pacientes todos no 

grupo controle após 24h de pós-operatório, mas todas foram controladas com as medidas de 

hemostasia local. Em um caso apenas a compressão com gaze por 30 minutos e em dois a 

compressão com gaze embebida em acido tranexâmico por 30 min. 

A avaliação do sangramento mediato ainda foi realizada de acordo com Chopra et al, 

2009, sendo observada uma maior ocorrência de sangramento moderado e severo no grupo 

em que não foi utilizado o acido tranexâmico, mas por limitações na distribuição desses casos 

por categoria não foi possível afirma que essa associação fosse estatisticamente significativa 

mesmo o valor de p<0,05. No entanto quando realizadas a adaptação dessas formas de 

avaliação do sangramento foi observado um ocorrência significativa de sangramento no grupo 

controle com 12h e 24h, principalmente quando considerado presente (pouco, moderado e 

severo) e ausente (ausente) (p:0,022 e p<0,001), sendo a utilização do acido tranexâmico um 

fator associado a não ocorrência de sangramento em 2,538 (RP) e 11,000 (RP) para 12h e 24h, 

respectivamente. Esse fato pode ser explicado porque uma das principais vantagens dessa 

medida de hemostasia local ser a inibição da fibrinólise bloqueando a formação 

de plasmina mediante a inibição da atividade proteolítica dos ativadores de plasminogênios, 

inibindo assim a dissolução dos coágulos. Além de ser uma técnica simples de aplicação, 

apesar de não dispormos no mercado de uma forma comercial tópica voltada para odontologia 

(GASPAR 1997; BERNARDONI-SOCORRO et al. 1998; BODNER et al. 1998; BUBLITZ 

et al.  2000; HALFPENNY et al. 2001; EVANS et al. 2002, AKOPOV et al. 2005). 

A prevalência de sangramento que justificasse o retorna para controle do sangramento 

em um segundo momento foi relativamente baixa 3 (8,1%) e facilmente controladas com as 

medidas de hemostasia local avaliadas na presente pesquisa, fato também evidenciado na 

literatura que reafirma cada vez mais o fato de exodontias em ambientes ambulatoriais serem 

realizados sem suspensão da terapia anticoagulantes. Por este motivo que para Scully e Wolff 

(2002) a avaliação do IRN é fundamental, mas observar um conjunto de fatores que vão 

determinar o estado geral de saúde do paciente, de modo a permitir correlacionar o 

planejamento formulado para cada caso de forma especifica deve ser primordial. Ressaltando-

se também a importância da prevenção constante com um bom controle de placa e uma 

adequada higiene oral para prevenir a necessidade de intervenções mais invasivas e 

traumáticas como as exodontias. É importante lembrar que não se deve abdicar de uma boa 

anamnese e exames laboratoriais para prevenção de causas sistêmicas das hemorragias. Da 

mesma forma, uma técnica cirúrgica bem realizada será extremamente útil. 
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Os achados dessa pesquisa proporcionam questionamentos para o desenvolvimento de 

pesquisas futuras com o ácido tranexâmico, como, por exemplo, buscado agora de sua forma 

mais eficaz de utilização (compressa com gaze umedecida com a solução de AT 250mg/5mL, 

pasta confeccionada com comprimidos de AT e soro fisiológico ou solução anestésica, 

bochechos com colutórios a base de AT, dentre outras), enfatizando também sua eficiência o 

que possibilitaria a utilização desse método de hemostasia local de forma concreta no 

consultório odontológico com perspectivas promissoras no tratamento de sangramentos em 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais como a varfarina (BOREA et al. 1993; 

RAMSTROM et al. 1993; GASPAR 1997; BERNARDONI-SOCORRO 1998; BUBLITZ et 

al.  2000). Isso por que a disponibilidade desse produto ainda é restrita a ambientes 

hospitalares dificultando o acesso do CD a essa produto.  

Cabe ainda resaltar, que em vista da dificuldade de aferição precisa e objetiva do 

sangramento, são necessários estudos que busquem verificar a reprodutibilidade, sensibilidade 

e especificidade dos métodos de avaliação do mesmo, pois a literatura é escassa sobre esse 

assunto. O atendimento cirúrgico a pacientes hipocoagulados ainda é tarefa desafiadora, mas 

quando destacamos procedimentos cirúrgicos eletivos como as exodontias, apesar a 

possibilidade de ocorrência de sangramento, podem ser realizadas com tranquilidade desde 

que o profissional atente para avaliação clinica e laboratorial meticulosa do paciente, realize 

um procedimento cirúrgico criterioso e faça uso de medidas de hemostasia local como o acido 

tranexâmico. 
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7 CONCLUSÕES  

 

O perfil dos pacientes dessa pesquisa foi predominantemente de mulheres com idade 

media de 43,83 anos, pardas, com baixo nível de escolaridade, portadoras de VC e em quase 

metade dos casos com uma patologia de base associada como hipertenção ou diabetes.  

A utilização do acido tranexâmico em compressa com gaze e irrigação como uma 

medida de hemostasia local foi mais eficaz no controle do sangramento imediato e mediata 

principalmente nas primeiras 24h após realização da exodontia alveolares unitárias quando 

comparado com o grupo controle, embora ainda haja muita dificuldade de avaliar o 

sangramento de forma objetiva, sendo esta uma medida alternativa prática e fácil de ser 

aplicada no controle do sangramento em pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais 

como a varfarina. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa: Medidas de HemostasiaLlocal Pós-Exodontias de 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais, que tem como pesquisador responsável José Sandro Pereira 

da Silva.  

Essa pesquisa pretende avaliar o efeito de diferentes métodos de controle local do sangramento pós-extração 

dentárias em pacientes em terapia anticoagulante.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo foi buscar estabelecer um protocolo seguro durante extrações 

dentárias de pacientes usuários de anticoagulantes orais, visto que muitas vezes usuários de medicamentos 

anticoagulantes não são atendidos em consequência da falta de compreensão e medo por parte do Cirurgião-

Dentista de intervir nesses pacientes.  

Caso você decida participar, você deverá ser alocado para um dos dois grupos da pesquisa aleatoriamente. 

Para controle do sangramento pós-extração dentária serão empregados dois métodos de controle local do 

sangramento para cada um dos grupos, no grupo I será utilizado somente compressão com gaze e no local 

serão dados pontos com fio de sutura (Grupo Controle), no grupo II será utilizado gaze embebida com ácido 

tranexâmico 4,8% (medicamento para controle local do sangramento) e no local serão dados pontos com fio 

de sutura (Grupo Estudo). O procedimento cirúrgico será realizado no ambiente ambulatorial do serviço de 

Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do Departamento de Odontologia da UFRN, sob anestesia local, 

seguindo as normas rígidas de controle de biossegurança. A solicitação de exames complementares pré-

operatórios pode ser necessária. Posteriormente, você será avaliado quanto ao sangramento na área operada 

após 12h, 24h e 7 dias, por meio ligações telefônicas. Caso necessário, também serão realizadas tomadas 

fotográficas dos procedimentos para fins de estudos e registro.  

Durante a realização do procedimento cirúrgico, a previsão de riscos é mínima, visto que a possibilidade de 

sangramento anormal é de 1% segundo a literatura investigada. E mesmo que, eventualmente, isto venha a 

ocorrer, a equipe da pesquisa disponibiliza de treinamento, estrutura e suporte de material para solucioná-lo.  

Pode acontecer de forma incomum, algum tipo de desconforto, como as complicações previsíveis e possíveis 

de ocorrerem em qualquer procedimento cirúrgico, seja ele em pacientes usuários de anticoagulantes orais, ou 

não: inflamação, edema (inchaço), parestesias (dormências), úlceras (aftas), dor e sangramento que serão 

minimizados com a realização de um ótimo planejamento, procedimento cirúrgico criterioso e refinado, 

prescrição de medicações pré-operatórias e/ou pós-operatórias se necessário e você terá como benefício a 

realização da(s) extração(ões) dentária(s) de forma segura e estará contribuindo para melhora na qualidade do 

atendimento odontológico cirúrgico de outras pessoas que fazem uso de anticoagulantes orais.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência 

gratuita que será prestada pelo responsável pela pesquisa que pode ser procurado, caso venha a ocorrer 

qualquer intercorrência pós-operatória, como dor, sangramento (mesmo que em pequena quantidade), febre ou 



61 

 

dúvidas.  

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas ligando para José Sandro Pereira da 

Silva/Fone: 99910047 ou Salomão Israel Monteiro Lourenço Queiroz/Fone: 96006633.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro  por um período 

de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

José Sandro Pereira da Silva.  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de 

todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Medidas de hemostasia local pós-exodontias de 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

Natal _______ de ________________ de ____________.  

 

 

__________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

 

___________________________________  

José Sandro Pereira da Silva  

Pesquisador responsável  

Av. Sen. Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, CEP: 59056-000 – Natal/RN - Brasil  

Fone: (84) 99910047 

 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICES  

 

Apêndice 2: Ficha de coleta. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA / 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

FICHA DE COLETA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________ Nascimento:____/____/____ Idade:______ 

Endereço:________________________________ Telefone:_______________ Cor:_______ 

Sexo: □ F □ M Escolaridade:____________________________________ 

Data do Exame Inicial:       /         / Grupo: □ Controle I        □ Estudo II       

ANAMNESE 

Uso do anticoagulante oral por qual motivo:__________________________________________________ 

Morbidades Associadas:_________________________________________________________________ 

Uso de Medições: □ Não □ Sim, Qual(is):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Já realizou exodontia: □ Não □ Sim, teve:  □ Complicação □ Alergia 

Se teve Qual(is):_______________________________________________________________________ 

Ultima consulta Odontológica (Data, Motivo, Tratamento efetuado):_______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Alergias: □ Não □ Sim, a que: 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Pressão Arterial:_______________/_____________mm/Hg Frequência Cardíaca:___________bat/min 

Hematócrito:______________________________________ Plaquetometria:______________________ 

TP:___________________ INR:________________ TTP:_____________ TS:__________ 

Outros:_____________________________________ Data do Exame:_____/_____/________ 

Radiografias solicitadas:_________________________________________________________________ 

Dente(s) Indicado(s) para Exodontia:_______________________________________________________ 

Causa da Exodontia: □ Cárie □ Periodontal □ Protética □ Outras causas Qual? 

PROCEDIMENTO 

Profilaxia Antibiótica: □ Não □ Sim, qual:____________________________________________________ 

Duração da Exodontia:____________________ Inicio:_____________ Termino:___________ 



63 

 

  

Tempo para Hemostasia Imediata:__________ Quantidades de Tubetes:___________________ 

Ocorrência(s) transoperatórias:____________________________________________________________  

Medição Pós-operatória:_______________________________________________________________ 

Tempo de Acompanhamento Pós-operatório:_______________________________________________ 

Acesso: □ Sindesmotomia convencional 

             □ Retalho cirúrgico  

Complexidade: □ Exodontia convencional□ Odontossecção□ 

Ostectomia □ Odontossecção + Ostectomia 

COMPLICAÇÕES 

 

Qual:_____________________________ 

 

Data: ____/___/____ 

 

Dias pós-exodontia:______ 

Tratamento: □ Repetir o Tratamento de acordo com o grupo  □ Curetagem, hemostático local, sutura 

□ Hospitalização, dias:_______________________________________________________________ 

Classificação do Sangramento segundo Chopra et al. 2009: 

Tipo de Sangramento (12h): □ Ausente □ Pouco □ Moderado □ Acentuado 

Tipo de Sangramento (24h): □ Ausente □ Pouco □ Moderado □ Acentuado 

Tipo de Sangramento (7 dias): □ Ausente □ Pouco □ Moderado □ Acentuado 

Obs: 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Aprovação do CEP 
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