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RESUMO 

 

 

Antiagregantes plaquetários em perioperátorio de cirurgias não cardíacas e a tomada de 

decisão entre manter ou suspender.Juliana Maria Dantas Mendonça Borges.2018 

 

INTRODUÇÃO: Na prática clínica diária há o dilema entre manter ou suspender os 

antiagregantes plaquetários em perioperatório de cirurgias não cardíacas. 

OBJETIVOS: Descrever o padrão de prescrição de antiagregantes plaquetários em 

periopetaratório de cirurgias não cardíacas. 

MÉTODOS: Estudo transversal, realizado de outubro de 2014 a outubro de 2016 em hospital. 

A variável dependente do estudo foi a terapia divergente das recomendações das diretrizes 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). As variáveis independentes incluíram algumas 

características, os responsáveis pelo manejo e as causas de não adesão às diretrizes. As 

variáveis foram incluídas no modelo multivariado. A análise baseou-se no valor de oddsratio 

(OR) e seu respectivo intervalo de confiança (IC) de 95%, estimados por regressão logística 

com um nível de significância de 5%.  

RESULTADOS: A amostra foi composta de pacientes adultos submetidos a cirurgias não 

cardíacas e que faziam uso de ácido acetilsalicílico (AAS) ou clopidogrel (n= 161). A prescrição 

destes medicamentos esteve em desacordo com o preconizado pelas diretrizes em 80,75% da 

amostra. Os cirurgiões realizaram o maior número (n=63) de orientações em desacordo. Após 

a análise multivariada, observou-se que os pacientes com nível de escolaridade superior 

(OR=0,24; IC95% 0,07-0,78) e aqueles com episódio prévio de infarto agudo do miocárdio 

(IAM) (OR=0,18; IC95% 0,04-0,95), possuem maior chance de utilizar a terapia em 

concordância. 

CONCLUSÃO: Associação positiva entre o nível de escolaridade dos pacientes ou história 

prévia de IAM com o manejo do uso de AAS e clopidogrel em perioperatório de cirurgias não 

cardíacas. Porém, as divergências nas condutas reforçam a necessidade de definição de 

protocolos internos. 

 

 

Descritores: Cirurgia.infarto do miocárdio.inibidores de agregação de plaquetas. 
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ABSTRACT 

 

Antiplatelet agents in the perioperative period of non-cardiac surgeries and the decision 

making between maintaining or suspending.Juliana Maria Dantas Mendonça Borges.2018 

 

INTRODUCTION: In daily clinical practice there is the dilemma between maintaining or 

suspending antiplatelet agents in the perioperative period of non-cardiac surgeries. 

OBJECTIVES: To describe the prescribing pattern of antiplatelet agents in the perioperative 

period of noncardiac surgeries. 

METHODS: A cross-sectional study was carried out from October 2014 to October 2016 in a 

hospital. The study-dependent variable was the divergent therapy recommendations of the 

guidelines of the Brazilian Society of Cardiology (SBC). The independent variables included 

some characteristics, those responsible for the management and the causes of non adherence 

to the guidelines. Variables were included in the multivariate model. The analysis was based 

on the odds ratio (OR) and its respective 95% confidence interval (CI), estimated by logistic 

regression with a significance level of 5%. 

RESULTS: The sample consisted of adult patients undergoing non-cardiac surgeries using 

aspirin or clopidogrel (n = 161). The prescription of these drugs was in disagreement with that 

recommended by the guidelines in 80.75% of the sample. Surgeons performed the largest 

number (n = 63) of disagreeing guidelines. After the multivariate analysis, it was observed that 

patients with a higher level of education (OR = 0.24; 95% CI 0.07-0.78) and those with a 

previous episode of acute myocardial infarction (MI) (OR = 0,18; 95% CI 0.04-0.95), are more 

likely to use the therapy in agreement. 

CONCLUSION: Positive association between the educational level of the patients or previous 

history of AMI with the use of ASA and clopidogrel in the perioperative period of noncardiac 

surgeries. However, the divergences in the conduct reinforce the need to define internal 

protocols.  

 

Keywords: Adult.Surgery.schooling.myocardial infarction.inhibitors of platelet aggregation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Estudo publicado em 2016 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgou que 

no ano de 2012 estimou-se a ocorrência de 313 milhões de cirurgias a nível global, destas, 

aproximadamente, 13 milhões no Brasil (WEISER et al., 2016). Estes números tendem ainda a 

aumentar em decorrência de diversos fatores como o crescimento e envelhecimento 

populacional (WEISER et al., 2008). Por sua vez, a morbidade relacionada aos procedimentos 

cirúrgicos se destaca como o indicador mais comumente utilizado para avaliação da qualidade 

dos tratamentos operatórios (IVANOVIC et al, 2014; SLANKAMENAC et al., 2013). 

Em se tratando das cirurgias não-cardíacas, as complicações cardíacas relacionadas a 

estes procedimentos, são a principal causa de morte pós-operatória dos pacientes (BOTTO et 

al., 2014). Mais de 10 milhões de adultos, a cada ano, apresentam pelo menos uma complicação 

cardíaca nos primeiros 30 dias após a realização do procedimento cirúrgico não cardíaco 

(BOTTO et al., 2014; KRISTENSEN et al., 2014). O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

(BOTTO et al., 2014; DEVEREAUX et al., 2012; DEVEREAUX et al., 2011) é a complicação 

mais comum e também está associado a mortalidade a longo prazo (PUELACHER et al., 2017). 

Os fatores de risco associados ao desenvolvimento dos eventos cardiovasculares estão 

diretamente relacionados ao agravamento da ativação plaquetária (SILVA et al., 2013). No 

entanto, quando se trata dos pacientes fazerem uso regular de antiagregantes plaquetários e 

serem submetidos a cirurgias não cardíacas, os cirurgiões e os anestesiologistas são 

confrontados, frequentemente, com a decisão de interromper ou não a prescrição da terapia 

antiplaquetária durante o período perioperatório (COLUMBO et al., 2018; EIKELBOOM et 

al., 2012; BAIGENT et al., 2009), pois alguns prescritores defendem que a interrupção do 

antiplaquetário resulta em um risco trombótico aumentado (GERSTEIN et al., 2012; BURGER 

et al., 2005), já outros defendem que se houver a manutenção, o risco hemorrágico é maior 

(DEVEREAUX et al., 2014). Nesse contexto, vários estudos que tratam do padrão de 

prescrições médicas, têm confirmado que há uma diferença na conduta de prescrição a depender 

da especialidade médica, contribuindo assim para um risco crescente de uso inadequado de 

medicamentos (KARIME et al., 2014; YOUSEFI et al., 2012; GARJANI et al., 2006) 

Muito embora as drogas não sejam as únicas intervenções terapêuticas que 

proporcionam um nível de saúde desejável, o uso racional da terapia medicamentosa 

desempenha um papel muito importante na segurança do paciente. A utilização racional de 

medicamentos significa que cada indivíduo recebe o medicamento certo, em uma dose 
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adequada para uma duração adequada, com informações apropriadas e a um custo acessível. 

Quando a prescrição médica é inadequada para as condições do paciente, o prolongamento da 

doença, bem como os danos causados por tal prática, podem ser irreversíveis (WHO, 1977). 

No intuito de proporcionar prescrições de antiagregantes plaquetários em perioperatório 

mais uniformes e seguras, foram publicadas as recomendações do colégio americano de 

médicos do tórax (2012) e das sociedades brasileira (2013), europeia e americana de cardiologia 

(2014) (FLEISHER et al., 2014; KRISTENSEN et al. 2014; LORGA FILHO et al., 2013; 

DOUKETIS et al., 2012). No entanto, no Brasil, estudos que demonstrem medidas eficazes 

para segurança do paciente cirúrgico neste contexto, ainda não escassos, uma vez que, 

primeiramente, não há publicações que confirmem o padrão de prescrição adotado em 

perioperatório de cirurgias não cardíacas realizadas em hospitais deste país, quanto a 

manutenção ou suspensão dos antiagregantes plaquetários. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2. 1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES (DCV) E O PERÍODO PERIOPERATÓRIO 

DE CIRURGIAS NÃO CARDÍACAS 

 

As DCV representam a principal causa de morbimortalidade prematura no mundo, 

sendo o seu crescimento de forma acelerada nos países em desenvolvimento (MANSUR et al., 

2012; MATHERS et al., 2006; MANSUR et al., 2001;). Acredita-se que até 2020, mais de 80% 

das DCV ocorrerão em países de baixa e média renda (MURRAY, LOPEZ, 1997). No Brasil, 

as DCV são responsáveis por pelo menos 20% das mortes com mais de 30 anos de idade 

(SOUZA et al., 2006), ainda estudos mais recentes revelam que a tendência da mortalidade por 

doenças relacionadas ao coração parou de cair nos últimos seis anos neste país e as justificativas 

para tal queda ainda são desconhecidas (MANSUR, FAVARATO, 2016). 

O que se sabe é que a metade das causas de morte por DCV, antes dos 65 anos, pode ser 

atribuída à pobreza. Da mesma forma, a baixa escolaridade contribui para a pobreza, 

aumentando o índice de mortalidade por DCV. Alimentação inadequada, baixa atividade física, 

dislipidemia, tabagismo, diabetes, hipertensão arterial sistêmica e consumo de álcool são outros 

importantes fatores de risco para as DCV, e é mais prevalente nas classes sociais menos 

favorecidas da população. (SCHMIDT et al., 2011; NOGUEIRA et al., 2009). Assim, o 

resultado é a grande heterogeneidade do risco de morte por IAM nas diferentes regiões do Brasil 

(MANSUR, FAVARATO, 2016; NICOLAU et al., 2012). 

Neste sentindo, recentemente, os médicos cardiologistas têm levado muito em 

consideração as grandes complicações cardiovasculares (IAM não fatal, parada cardíaca e 

morte cardiovascular) durante o período perioperatório, as quais estão também fortemente 

associadas à mortalidade em 30 dias após o procedimento cirúrgico não cardíaco. Em contraste 

com o IAM espontâneo, as complicações cardíacas perioperatórias não apresentam sintomas 

típicos de isquemia no miocárdio, como dor torácica, angina de peito ou dispnéia 

(DEVEREAUX et al., 2017; EKELOEF et al., 2016; VAN WAES et al., 2013 DEVEREAUX 

et al., 2012; DEVEREAUX et al., 2011). O diagnóstico do IAM perioperatório é difícil porque 

em 50 a 61% dos casos a dor torácica característica está ausente em virtude de sedação e de 

alterações cognitivas ou é atribuída à ferida cirúrgica (GOLDMAN et al., 1987). Além disto, 

podem ocorrer alterações no segmento ST inespecíficas relacionadas a distúrbios eletrolíticos, 

hipotermia, pericardite ou trauma torácico, hiperventilação, efeito de drogas ou mudanças de 

decúbito (GUALANDRO et al., 2012b).Esses dados chamam a atenção, uma vez que em todo 
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o mundo, milhões de pacientes são submetidos anualmente a cirurgias não cardíacas (PEARSE 

et al., 2012; WEISER et al., 2008) e em um número crescente os pacientes com alto risco 

cardiovascular (KRISTENSEN et al., 2014). 

Como ainda não se conhece exatamente a fisiopatologia do IAM pós cirurgias não 

cardíacas (GUALANDRO et al., 2012 a), a literatura, sugere que o mesmo seja classificado 

como IAM tipo 1 ou espontâneo, relacionado à ruptura de placa 

aterosclerótica, ulceração, fissura, erosão ou dissecção resultando em trombo intraluminal de 

uma ou mias coronárias, levando à diminuição do fluxo miocárdico ou embolia distal, 

com necrose de miócitos (GUALANDRO et al., 2012 b). 

No perioperatório, uma série de fatores pode contribuir para a instabilização de placas 

de aterosclerose. Os níveis de catecolaminas e o cortisol aumentam após a operação e podem 

permanecer elevados por dias. Estes aumentam com a dor, anemia e hipotermia, podendo levar 

à vasoconstrição nas artérias coronárias e à instabilização de placas. A taquicardia e hipertensão 

são comuns no pós-operatório e podem aumentar a força de cisalhamento nos vasos, levando à 

ruptura de placas vulneráveis. Além disto, ocorrem aumento nas substâncias pró-coagulantes 

(fibrinogênio e fator de vonWillebrand), diminuição nos fatores anticoagulantes (proteína C, 

antitrombina III e alfa2macroglobulina) e aumento da agregabilidade plaquetária (PRIEBE, 

2004; BLAKE, RIDKER, 2002).Estas alterações, em conjunto, contribuem para o 

desenvolvimento de complicações aterotrombóticas com destaque para as síndromes 

coronarianas agudas (SCA), os acidentes vasculares encefálicos (AVE) e as doenças arteriais 

periféricas (PRIEBE, 2004; BLAKE, RIDKER, 2002). A tendência pró-trombótica inerente ao 

período pós-operatório pode ser intensificada com a retirada súbita do antiagregante plaquetário 

(MAGARÃO et al., 2011). 

Em conjunto com o aumento do número de procedimentos cirúrgicos não cardíacos, é 

ascendente o número de pacientes que agregam fatores de risco para DCV ou mesmo que já 

possuam esta condição instalada apresentando a indicação de usar aantiagrentante plaquetário 

continuamente. Estas duas situações contribuem para que os clínicos, os cirurgiões e os 

anestesiologistas se deparem frequentemente com o dilema entre manter ou suspender o 

antiplaquetário no pré-operatório. A tomada de decisões neste contexto, envolve a análise dos 

diferentes tipos de riscos (trombose e sangramento) e, por isso, deve ser baseada nas melhores 

evidências disponíveis (MAGARÃO et al., 2011). 
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2.2 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS 

As plaquetas participam das tromboses patológicas que levam ao IAM, AVC e 

tromboses vasculares periféricas. Com o passar do tempo, foram desenvolvidos potentes 

fármacos com distintos mecanismos de ação, que atuam como inibidores da função plaquetária. 

A disponibilidade desses agentes farmacológicos proporcionou uma revolução na medicina 

cardiovascular.  

 

2.2.1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) 

O Ácido Acetil Salicílico (AAS) foi o primeiro agente antiplaquetário a ser 

desenvolvido e é considerado o mais prescrito no mundo desde a comprovação de seus efeitos 

benéficos na prevenção de eventos cardiovasculares, além de ser o de menor custo comparado 

aos outros agentes antiplaquetários disponíveis (DESBOROUGH et al., 2017). Em uma 

metanálise que envolveu aproximadamente 100 estudos com paciente de alto risco, foi 

demonstrado que o AAS é capaz de reduzir em 15% a mortalidade por eventos vasculares fatais 

e 30% dos não fatais (ANTITHROMBOTIC TRIALISTS’ COLLABORATION, 2002).  

A atividade antiplaquetária do AAS se deve a capacidade de inibir a ação da 

ciclooxigenase (COX), uma glicoproteína que pode apresentar-se nas isoformas COX- 1 e 

COX- 2. Ao inibir a COX-1, a qual está presente em plaquetas, estômago e rins, ocorre o 

bloqueio irreversível da conversão do ácido aracdônico em tromboxano A2, o qual é um potente 

agonista de agregação plaquetária e vasoconstrictor, além de ser altamente sensível ao AAS. O 

efeito deste fármaco ao nível plaquetário é irreversível, porque devido às plaquetas não 

possuírem núcleo, são incapazes de sintetizar novas moléculas de enzima para substituir as 

inativas. O seu tempo de ação persiste por aproximadamente 10 dias (tempo de meia vida das 

plaquetas) (PATRONO et al., 2004).  

O emprego do AAS como antiagregante plaquetário pode ser tanto para prevenção 

primária de DCV, ou seja, pacientes que possuem fatores de risco, mas não apresentaram 

episódio de IAM e/ou AVC, quanto para prevenção secundária, ou seja para quem já teve IAM 

e/ou AVC (BERGER et al., 2011). No entanto, a eficácia e a segurança da terapia com AAS 

para prevenção primária ainda geram controvérsias, pois os dados da literatura não demonstram 

eficácia tão pronunciada quanto na prevenção secundária (DAI , GE, 2012). 

 Em meta-análise realizada pela Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration, que 

envolveu seis ensaios clínicos, foi relatado que o uso de AAS em prevenção primária 

proporcionou uma redução de 12% na ocorrência de eventos cardiovasculares sérios, 

principalmente devido à redução na incidência de IAM (0,18% contra 0,23% por ano; p < 
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0,0001). No entanto, a mortalidade por DCV não foi alterada (0,19% contra 0,19% ao ano; p = 

0,7). Segundo esta mesma meta-análise, por meio dos resultados gerais obtidos, não há 

evidência sólida que justifique o uso de AAS em prevenção primária, principalmente devido ao 

risco dos efeitos adversos que este medicamento provoca, dentre eles a hemorragia e 

desconfortos gastrointestinais (BAIGENT, C. et al., 2009). Assim, existe um consenso geral 

envolvendo todas as diretrizes clínicas que a decisão de prescrever o AAS para prevenção 

primária deve ser altamente individualizada com base em uma avaliação risco-benefício para 

cada paciente (MORA, MANSON, 2016). 

Quanto o uso do AAS para prevenção secundária de DCV, os benefícios deste fármaco 

para esta função são claros. Informação defendida pela Antithrombotic Trialists’ (ATT) 

Collaboration que em meta-análise envolvendo 16 ensaios clínicos randomizados, que 

buscavam avaliar a eficácia do AAS na prevenção secundária, observou-se que a ocorrência de 

eventos cardiovasculares foi reduzida significativamente (6,7% contra 8,2% ao ano; p < 

0,0001), com redução de 20% no risco de AVE (2,08% contra 2,54% ao ano; p = 0,002) e em 

eventos coronários (4,3% contra 5,3% ao ano; p < 0,0001) (BAIGENT et al., 2009). No entanto, 

o risco aumentado de sangramento relacionado ao efeito da ação antiplaquetária do AAS é bem 

conhecido e precisa sempre ser levado em consideração (BOLLATI et al., 2011). 

No que se refere à dose, estudos randomizados demonstraram que baixas doses, como 

75 mg a 100mg por dia, são efetivas para a redução do risco dos eventos cardiovasculares (morte 

cardiovascular, IAM não fatal ou AVC). Assim, não parece haver uma dependência de doses 

crescentes para maior eficácia antitrombótica. Além disso, não houve diferença no que tange a 

incidência de sangramentos maiores (MEHTA et al., 2010; TAYLOR et al., 1999). 

 

2.2.2 CLOPIDOGREL 

O clopidogrel é um pró-fármaco, e deve ser metabolizado pelas enzimas do citocromo 

P-450 para produzir o metabólito ativo que inibe a agregação plaquetária. O metabólito ativo 

de clopidogrel inibe, seletivamente, a ligação da adenosina difosfato (ADP) ao seu receptor 

plaquetário P2Y12 e, subsequente, ativação do complexo glicoproteico GPIIb/IIIa mediado por 

ADP, ou seja, inibição da agregação plaquetária. Devido à ligação irreversível, as plaquetas 

expostas estão com suas vidas úteis afetadas e a recuperação da função plaquetária normal 

ocorre a uma taxa consistente da movimentação plaquetária (GRASSI, ARAÚJO, 2012).  

Em determinada revisão sistemática, foram incluídos dois ensaios clínicos 

randomizados que estudaram pacientes em risco para eventos cardiovasculares, tanto aqueles 

com DCV já estabelecida, quanto aqueles que ainda não apresentavam a doença. Os autores 
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concluíram que o uso do clopidogrel associado ao AAS, comparado ao placebo associado ao 

AAS, esteve relacionado a menores taxas de eventos cardiovasculares, principalmente no grupo 

de pacientes que apresentava SCA sem elevação de ST, porém com maiores taxas de 

sangramento (HANKEY et al., 2000). 

Nos pacientes que apresentam risco de DCV, mas que não apresentam doença aguda, a 

evidência ainda é fraca, tendo em vista os riscos do tratamento medicamentoso e pequeno 

benefício (SQUIZZATO et al., 2017). 

Ressalta-se que, o AAS tem seus paraefeitos bem conhecidos e o clopidogrel ainda não. 

Portanto, o uso isolado do AAS já está consagrado ao passo que do clopidogrel, apesar de 

apresentar benefício quando associado ao AAS, ainda não é bem conhecido, além de ser um 

medicamento de custo mais elevado (SQUIZZATO et al., 2017).     

No que se refere a dose de uso do clopidogrel, recomenda-se uma dose de ataque de 300 

mg, seguida de dose de manutenção diária de 75 mg. Os riscos de eventos hemorrágicos 

também aumentam com o acréscimo da dose, consequentemente aumentando as complicações 

relacionadas a hemorragias por distúrbio de coagulação (MEHTA et al., 2010). 

Existem ainda outros antiagregantes plaquetários disponíveis, menos consumidos que o 

AAS e o clopidogrel, dentre eles: Ticlopidina, Prasugrel, Ticagrelor, Elinogrel e Cangrelor, os 

quais possuem mecanismo de ação semelhantes ao Clopidogrel e os medicamentos Abcximab, 

Atopaxar e Varopaxar (SILVA et al., 2013). 

 

2.3 MANEJO DOS ANTIAGRAGANTES PLAQUETÁRIOS NO PERIOPERATÓRIO 

DE CIRURGIAS NÃO CARDÍACAS: MANTER OU SUSPENDER? 

Na prática cirúrgica contemporânea, o manejo da terapia antiplaquetária é condição 

fundamental (DEVEREAUX et al., 2014; STONE et al., 2011). Nos Estados Unidos, por 

exemplo, quase um terço da população usa ASS, o que trouxe inquietação para os médicos, pois 

paralelo a isso também houve o crescimento no número de cirurgias não cardíacas por parte 

desses pacientes (COLUMBO et al., 2018; DEVEREAUX et al., 2014; CANNON et al., 2010; 

WIVIOTT et al., 2007) 

Neste sentido, os cirurgiões são confrontados frequentemente com a tomada de decisão 

para interromper ou não a terapia antiplaquetária durante o período perioperatório de cirurgias 

não cardíacas (COLUMBO et al., 2018; EIKELBOOM et al., 2012; BAIGENT et al., 2009), 

pois leva-se em consideração o potencial efeito protetor da terapia antiplaquetária versus o risco 

hemorrágico provocado por estes medicamentos (EIKELBOOM et al., 2012; BAIGENT et al., 

2009). Este paradoxo pode ser comprovado na literatura, uma vez que estudos trazem resultados 
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que se contrapõem: 

Em pesquisa internacional randomizada e multicêntrica realizada entre 2010 e 2013, 

envolvendo 135 hospitais de 23 países diferentes (não se inclui aí o Brasil), totalizando mais de 

dez mil pacientes, concluiu-se que o uso de AAS no pré-operatório de cirurgias não cardíacas 

e imediatamente no período pós-operatório, não tem efeito significativo na prevenção de 

complicações cardíacas e até mesmo do IAM não fatal, mas aumenta consideravelmente o risco 

de hemorragia neste período. (DEVEREAUX et al., 2014). No entanto, outros estudos 

revelaram que não há diferença significativa na ocorrência de eventos hemorrágicos (JOSEPH 

et al., 2015; WOLF et al., 2014;), mesmo entre aqueles que fazem uso de terapia antiplaquetária 

dupla (GU et al., 2012), quando se mantém o(s) antiagregante(s) plaquetário(s) no período 

perioperatório.  

Em 2013, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) publicou as diretrizes brasileiras 

a respeito do tema e as mesmas defendem que a permanência do uso do AAS durante a cirurgia 

não cardíaca por pacientes que fazem uso para prevenção primária, favorece o risco 

hemorrágico e não tem efeito na prevenção de complicações cardíacas, mas se os pacientes 

fazem uso do medicamento para prevenção secundária de DCV, o mesmo deve ser mantido 

durante o procedimento cirúrgico não cardíaco em dose de 75 a 100mg (LORGA FILHO et al., 

2013; OSCARSSON et al., 2010; BURGER et al., 2005;).  

Com relação ao antiplaquetário Clopidogrel, as diretrizes brasileiras defendem que para 

pacientes que usam este medicamento como prevenção primária de DCV, o mesmo deve ser 

suspenso antes do procedimento cirúrgico não cardíaco (LORGA FILHO et al., 2013; OZAO-

CHOY et al., 2008). Mas, quando o uso for para prevenção secundária, o risco de sangramento 

pelo tipo de cirurgia deve ser considerado. Assim, quando o risco de sangramento for moderado 

ou alto, deve-se suspender o clopidogrel antes do procedimento e quando o risco for baixo, 

deve-se manter o antiagregante no perioperatório (LORGA FILHO et al., 2013; COLLYER et 

al., 2011). 

Nos casos de cirurgias neurológicas e prostatectomias transuretrais, por sua vez, mesmo 

o paciente fazendo uso do AAS e/ou clopidogrel para prevenção secundária, estes devem ser 

obrigatoriamente suspenso(s) 7 dias antes do procedimento, pois a ocorrência de sangramento 

nesses tipos de procedimentos pode ser fatal (LORGA FILHO et al., 2013). Mas, para pacientes 

que foram submetidos à angioplastia com stent devem manter o uso indefinidamente de AAS e 

clopidogrel por no mínimo 1 mês para stent convencional e 12 meses para stent farmacológico 

(LORGA FILHO et al., 2013; LEVINE et al., 2011). A suspensão prematura da dupla 

antiagregação é o principal fator de risco para trombose do stent, sendo que a mortalidade 
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relacionada à trombose pode chegar a 45% (ABUALSAUD, EISENBERG et al., 2010). 

Segundo o colégio americano de médicos do tórax, as orientações para os pacientes que 

fazem uso de AAS para prevenção secundária e que serão submetidos a pequenos 

procedimentos cirúrgicos odontológicos, oftálmicos ou dermatológicos, é que devem continuar 

o uso do antiagregante plquetário até próximo ao horário do procedimento. Para os pacientes 

com risco moderado a alto de complicações cardíacas, o AAS não deve ser descontinuado em 

nenhum momento, mas caso o paciente tenha baixo risco para eventos adversos cardíacos, 

sugere-se suspender o AAS de sete a dez dias antes do procedimento (DOUKETIS et al., 2012). 

As diretrizes da sociedade europeia de cardiologia, publicadas em 2014, defende que a 

manutenção do AAS no período perioperatório aumenta o risco de complicações hemorrágicas 

em 50% e pode ser necessário descontinuar por mais de sete dias antes de certas cirurgias 

oftalmológicas, neurológicas ou espinhais. Enquanto que, em indivíduos com risco de DCV, a 

não adesão ou abstinência da aspirina triplicou o risco de um grande evento cardiovascular 

adverso.Sendo assim, estas diretrizes concluem que uso de baixa dose de AAS antes das 

cirurgias não cardíacas deve, portanto, ser individualizado, equilibrar o sangramento 

perioperatório e o risco trombótico, contra o benefício cardiovascular (KRISTENSEN et al., 

2014). 

As recomendações da sociedade americana, também publicadas em 2014, são de que 

não é benéfico iniciar ou dar continuidade ao uso do AAS antes de cirurgias não cardíacas por 

pacientes sem história de colocação de stent coronário, ao menos que o risco de eventos 

isquêmicos superem o risco de sangramento cirúrgico (FLEISHER et al., 2014; BURGER et 

al., 2005). 

As orientações emitidas pelas sociedades são semelhantes, ainda que a diretrizes 

brasileiras estejam mais detalhadas e com orientações específicas para diferentes antiagregantes 

plaquetários, incluindo suas doses, indicações, tempo de suspensão, etc. No entanto, a literatura 

é unânime em afirmar que independente das diferentes orientações em diferentes estudos, o que 

deve ser prioritariamente levado em consideração para garantir a segurança do paciente, é  que 

o manejo da terapia antiplaquetária perioperatória deve ser determinado por um consenso de 

cirurgiões, anestesistas, cardiologistas e pacientes, que devem pesar o risco relativo de 

sangramento versus a prevenção de eventos trombóticos (FLEISHER et al. 2014; 

KRISTENSEN et al., 2014; LORGA FILHO et al., 2013). 
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2.4 A SEGURANÇA DO PACIENTE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR CIRÚRGICA 

E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Todo procedimento cirúrgico favorece a possibilidade da ocorrência de complicações. 

Uma complicação cirúrgica pode ser definida como '' qualquer resultado indesejável, não 

intencional e direto de uma operação, que afeta o paciente” (SOKOL, WILSON, 2008). Estima-

se que no ano de 2004, dos 234 milhões de procedimentos cirúrgicos realizados no mundo, sete 

milhões resultaram em complicações, nas quais 50% eram evitáveis. (WEISER et al., 2008).  

Nos países desenvolvidos, os problemas associados à segurança cirúrgica e 

implementação de barreiras de segurança para minimização de erros voltados a assistência são 

bem conhecidos. Nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, são pouco estudados, 

abordados ou tratados, o que merece atenção para o aprimoramento da informação para melhora 

contínua dos processos definidores da assistência prestada ao paciente cirúrgico (MENDES, 

MOURA, 2012). 

Nesse contexto, a OMS lançou, em outubro de 2004, a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, a qual tem o objetivo de despertar a consciência profissional e o 

comprometimento político para uma melhor segurança na assistência à saúde e apoiar os 

Estados Membros no desenvolvimento de políticas públicas e na indução de boas práticas 

assistenciais. Um elemento central do trabalho da Aliança é a formulação de Desafios Globais 

para a Segurança do Paciente. A cada ano, a Aliança organiza programas que buscam melhorar 

essa segurança, e a cada dois anos um novo Desafio é formulado para fomentar o 

comprometimento global e destacar temas correlacionados e direcionados para uma área de 

risco identificada como significativa em todos os Estados Membros da OMS (OMS, 2009). 

O Primeiro Desafio Global focou as infecções relacionadas com a assistência à saúde, 

já o Segundo tem a atenção dirigida para os fundamentos e práticas da segurança cirúrgica, os 

quais contemplam: prevenção de infecções de sítio cirúrgico; anestesia segura; equipes 

cirúrgicas seguras e indicadores da assistência cirúrgica (OMS, 2009). Uma das alternativas 

para atingir as duas últimas práticas de segurança em cirurgias é o incentivo a avaliação pré-

operatória completa e de qualidade.  

A avaliação pré-operatória tem como objetivo otimizar a condição clínica do paciente 

candidato a cirurgias com vistas a reduzir a morbidade e a mortalidade perioperatória 

(GARCÍA-MIGUEL et al., 2003; MUNRO et al., 1997; NARR et al., 1997; VELANOVICH, 

V., 1991). Estima-se hoje, a ocorrência de complicações clínicas no período pós-operatório em 

torno de 17% dos pacientes, definindo-se como tal a exacerbação de doença preexistente ou o 

aparecimento de doença inesperada, ocorrendo até 30 dias depois do procedimento cirúrgico, 
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com necessidade de intervenção terapêutica (KHURI et al., 1995), a exemplo da ocorrência de 

eventos trombóticos ou hemorrágicos como resultado da inadequada contuda ou não aplicação 

das diretrizes de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em perioperatório. 

Diante de indicação cirúrgica, é necessário avaliar o risco envolvido. Uma boa anamnese 

e exame físico são as mais importantes etapas na avaliação pré-operatória para estimar o risco 

cardíaco, as complicações pulmonares e/ou infecciosas e determinar a capacidade funcional 

(FERNANDES et al., 2010). Neste sentido, as diretrizes do Colégio e da Sociedade Americana 

de Cardiologia publicadas em 2014, trazem as orientações para estratificação do risco 

cardiológico em diferentes procedimentos cirúrgicos não cardíacos (FLEISHER et al., 2014). 

No Brasil, um grupo de médicos de hospital privado de Porto Alegre, no ensejo da 

relevância de garantir a segurança dos pacientes nos procedimentos cirúrgicos, sobretudo não 

cardíacos, publicou recomendações elaboradas por equipe multidisciplinar propondo critérios 

baseados em evidências na avaliação pré-operatória de pacientes adultos e pediátricos 

candidatos a cirurgias eletivas, bem como com sugestões de cuidados funcionais. Dentre os 13 

itens propostos para a avaliação pré-operatória, tem-se: qualquer condição de doença crônica, 

particularmente os aspectos cardiovasculares, pulmonares, hepáticos, renais, endócrinos e 

neurológicos; sangramentos e cicatrização e as medicações em uso, bem como história de 

alergia (FERNANDES et al., 2010). 

Quanto aos medicamentos de uso diário, alguns autores defendem que o histórico de 

uso de medicamentos deve ser obtido em todos os pacientes na avaliação pré-operatória. Pois, 

os pacientes submetidos a cirurgias estão cada vez mais fazendo uso crônico de medicamentos 

não relacionados à doença responsável pela cirurgia. (ZAMBOURI, 2007; KABOLI et al., 

2006; KENNEDY et al., 2000;). Especialmente, a população geriátrica, pelo maior consumo 

de  medicamentos em relação ao qualquer outro grupo. Durante o período pré-operatório, a 

interrupção da medicação habitual pode comprometer o controle da doença e / ou levar ao 

desenvolvimento de sintomas de abstinência, enquanto a administração contínua de certas 

drogas podem aumentar o risco cirúrgico e / ou interagir negativamente com os anestésicos, 

causando reações graves (JUVANY et al., 2012; ROURE NUEZ et al., 2012; ZAMBOURI, 

2007).  

A literatura, por sua vez,  afirma que o uso de medicamentos que potencializam o 

sangramento precisa ser avaliado no período  pré-operatório com uma análise risco-benefício 

para cada medicamento e com um prazo recomendado para descontinuação com base na 

depuração de drogas e na meia vida características, a exemplo dos antiagregantes plaquetários 

(ZAMBOURI, 2007). 
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A avaliação pré-operatória, deve, portanto, pautar-se em exame criterioso de toda a 

história clínica do paciente com vistas a estabelecer medidas de prevenção de eventos mórbidos, 

evitando iatrogenias e estabelecendo critérios que alertem para um maior risco, além de 

desenvolver enfoque multidisciplinar com o comprometimento de toda equipe assistencial, não 

apenas dos profissionais médicos envolvidos, com vistas a garantir a segurança do paciente 

cirúrgico (VENDITES, 2010).  

Estudos afirmam, que o risco de morte perioperatória de cirurgia não-cardíaca declinou 

de 1,5% para 0,8% após aplicação de um check list de cirurgias segura pela equipe de 

enfermagem antes do paciente ser submetido ao procedimento (HEYNES et al., 2009). Dado 

confirmado por outros autores, os quais defendem que a avaliação pré-operatória pela equipe 

de enfermagem auxilia na definição das vulnerabilidades dos pacientes ou dos fatores de risco 

para resultados cirúrgicos ruins (BROCK et al., 2013; SALEH et al., 2012). 

Neste sentido, Roure Nuez e colaboradores (2012), reportaram também que os 

programas de reconciliação e o gerenciamento de medicamentos perioperatórios realizados por 

farmacêuticos hospitalares, pertencentes a equipe cirúrgica, melhoram a segurança de uso de 

drogas neste tipo de paciente e melhora a eficiência do sistema. Em seu estudo, o protocolo de 

reconciliação foi corretamente implementado em mais de 90% dos pacientes cirúrgicos no 

grupo intervenção após a admissão.  

Frisa-se que, a reconciliação medicamentosa é definida como o processo formal e 

padronizado de obtenção de uma lista da habitual medicação do paciente e a qual é comparada 

com a medicação prescrita após uma transição de cuidados (por exemplo, admissão hospitalar, 

e transferência de leitos e de hospitais). O objetivo principal da reconciliação medicamentosa é 

prevenir erros de medicação na transição de pontos de tratamento (KWAN et al., 2013). Em 

estudo observacional realizado em hospital da Espanha em 2016, de 1785 prescrições de 

pacientes cirúrgicos analisadas por farmacêuticos hospitalares, 1468 discrepâncias foram 

detectadas e consequentemente, eventos adeversos foram evitados (GONZÁLEZ-GARCÍA et 

al., 2016). 

Assim, acredita-se que a comunicação dos fatores de risco e vulnerabilidades do 

paciente a toda a equipe perioperatória é fundamental para uma transição bem-sucedida através 

do ambiente perioperatório. Se as vulnerabilidades ou os riscos dos pacientes não puderem ser 

diminuídos, eles precisam, pelo menos, ser identificados para que possam ser gerenciados à 

medida que mudam dentro da complexidade do ambiente perioperatório (MALLEY et al., 

2015).
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

Descrever o padrão de prescrições de antiagregantes plaquetários em perioperátorio de 

cirurgias não cardíacas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Estimar a frequência de condutas perioperatórias discordantes com as diretrizes de 

antiagregantes plaquetários da SBC; 

✓ Identificar as especialidades médicas que mais cumprem e menos cumprem as determinações 

das diretrizes de antiagregantes plaquetários da SBC; 

✓ Investigar as associações entre as características dos pacientes e a conduta farmacoterapêutica 

no perioperatório de cirurgias não cardíacas com uso de antiagregantes plaquetários.
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RESUMO 

 

FUNDAMENTO: As diretrizes atuais apresentam recomendações para o manejo de 

antiagregantes plaquetários em perioperatório, toda via na prática clínica diária há falta de 

padronização das condutas médicas. 

OBJETIVOS: Avaliar os fatores associados com o manejo inadequado de antiagregantes 

plaquetários em perioperatório de cirurgias não cardíacas. 

MÉTODOS: Estudo transversal, realizado de outubro de 2014 a outubro de 2016 em hospital. 

A variável dependente do estudo foi a terapia divergente das recomendações das diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). As variáveis independentes incluíram algumas 

características, os responsáveis pelo manejo e as causas de não adesão às diretrizes. As variáveis 

foram incluídas no modelo multivariado. A análise baseou-se no valor de oddsratio (OR) e seu 

respectivo intervalo de confiança (IC) de 95%, estimados por regressão logística com um nível 

de significância de 5%.  

RESULTADOS: A amostra foi composta de pacientes adultos submetidos a cirurgias não 

cardíacas e que faziam uso de ácido acetilsalicílico (AAS) ou clopidogrel (n= 161). O manejo 

esteve em desacordo com o preconizado pelas diretrizes em 80,75% da amostra. Os cirurgiões 

realizaram o maior número (n=63) de orientações em desacordo. Após a análise multivariada, 

observou-se que os pacientes com nível de escolaridade superior (OR=0,24; IC95% 0,07-0,78) 

e aqueles com episódio prévio de infarto agudo do miocárdio (IAM) (OR=0,18; IC95% 0,04-

0,95), possuem maior chance de utilizar a terapia em concordância. 

CONCLUSÃO: Associação positiva entre o nível de escolaridade dos pacientes ou história 

prévia de IAM com o manejo do uso de AAS e clopidogrel em perioperatório de cirurgias não 

cardíacas. Porém, ss divergências nas condutas reforçam a necessidade de definição de 

protocolos internos. 

Descritores: Adulto; Cirurgia; escolaridade; infarto do miocárdio; inibidores de agregação de 

plaquetas 
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INTRODUÇÃO 

Estudo publicado em 2016 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que, 

no ano de 2012, ocorreram aproximadamente 313 milhões de cirurgias no nível global, 

demonstrando um aumento de 38% em oito anos. Neste mesmo estudo, verificou-se, no Brasil, 

a ocorrência de aproximadamente 6 mil cirurgias a cada 100.000 habitantes, contabilizando 

uma estimativa de 10 a 13 milhões de prodecimentos cirúrgicos no ano de 20121, sendo que a 

taxa de cirurgias não cardíacas foi estimada em 3 milhões por ano2. Estes números tendem ainda 

a aumentar em decorrência de diversos fatores como o crescimento e envelhecimento 

populacional3.  

Em 2014, Botto e colaboradores, afirmaram que as complicações cardíacas são a 

principal causa de morte pós-operatória de paciente submetidos a cirurgias não cardíacas. Dado 

alarmante, uma vez que no mundo, mais de 10 milhões de adultos, a cada ano, apresentam pelo 

menos uma complicação cardíaca nos primeiros 30 dias após a realização do procedimento 

cirúrgico não cardíaco4,5. Dentre as complicações cardíacas decorrentes destes tipos de 

procedimentos, a mais comum é o infarto agudo do miocárdio (IAM)4,6,7, que também está 

associado a mortalidade a longo prazo, apesar de muitas vezes ser detectado precocemente 

durante o rastreio clínico8. 

Devido ao papel chave desempenhado pelas plaquetas na patogênese de eventos 

aterotrombóticos, a utilização de antiagregantes plaquetários é essencial na prevenção primária 

e secundária dos eventos cardiovasculares9. Porém, embora a utilização de agentes 

antiplaquetários tenha aumentado a segurança cardiovascular de muitos pacientes10, frente à 

necessidade de cirurgias não cardíacas, os cirurgiões e os anestesiologistas são confrontados 

frequentemente com a decisão de interromper ou não a terapia antiplaquetária desses pacientes 

durante o período perioperatório, visto os riscos da ocorrência de trombos ou de sangramento, 

respectivamente11-13.  

Dessa forma, para auxiliar profissionais médicos na tomada de decisão no período 

perioperatório no tocante à terapia antiplaquetária, foram publicadas as recomendações do 

colégio americano de médicos do tórax (2012) e das sociedades brasileira (2013), europeia e 

americana de cardiologia (2014), as quais devem servir como bases de evidências clínicas para 

auxilio na conduta perioperatória e, consequentemente, garantir maior segurança para os 

pacientes5,14-16. 

Neste sentido, este estudo buscou avaliar os fatores associados ao manejo inadequado 

de antiagregantes plaquetários em perioperatório de cirurgias não cardíacas, fundamentada 

pelas diretrizes brasileiras existentes.
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       MÉTODOS 

DELINEAMENTO DO ESTUDO, AMOSTRA E COLETA DE DADOS 

Trata-se de um estudo do tipo transversal realizado em um hospital de alta 

complexidade, o qual é referência em cardiologia e possui acreditação hospitalar internacional. 

Esta unidade hospitalar é constituída de 150 leitos e, durante o período do estudo, foram 

realizadas uma média de 650 cirurgias não cardíacas ao mês. 

Foram incluídos no estudo pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas e que faziam 

uso prévio e regular de pelo menos um antiagregante plaquetário, para prevenção primária ou 

secundária, que constituíram uma amostra obtida por conveniência e não probabilística, 

composta por pacientes adultos (com 18 anos ou mais). 

A coleta de dados foi realizada de outubro de 2014 a outubro de 2016 mediante 

entrevista com os pacientes ou seus acompanhantes antes dos pacientes serem submetidos aos 

procedimentos cirúrgicos com aplicação de questionário específico para obtenção de dados. As 

entrevistas foram realizadas por uma equipe de profissionais e acadêmicos previamente 

treinados, participantes dos Departamentos de Farmácia e Medicina de Universidade Pública e 

do Departamento de Farmácia de Universidade Privada. 

VARIÁVEIS E ANÁLISE DOS DADOS 

A análise descritiva das variáveis foi realizada com a determinação das frequências 

absolutas e relativas para variáveis qualitativas, e da média para variáveis quantitativas. Nas 

análises univariadas e multivariada, foi definida como variável dependente a terapia pré-

operatória com AAS ou clopidogrel inadequada de acordo com as recomendações da SBC (sim 

vs não), já que o estudo foi realizado no Brasil. Para atender a esta variável, primeiramente foi 

identificado se o paciente utilizava o antiagragante plaquetário para prevenção primária ou 

secundária, e depois foi avaliada a adequação conforme as recomendações propostas pelas 

diretrizes de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em cardiologia da SBC, adotadas na 

instituição como referência à época do estudo, conforme Quadro 1. 
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Quadro 01– Recomendações da SBC (2013) para utilização de AAS e Clopidogrel em pré-operatório de cirurgia não cardíaca  

Indicações  Referências  

Pacientes em uso de AAS para prevenção secundária em programação de operações não cardíacas, devem manter 
o uso do AAS em dose reduzida (75 a 100mg/dia), exceto nas neurocirurgias e ressecção transuretral de próstata.  

 

 

25,28 
Pacientes em uso de AAS para prevenção primária, devem suspender 7 dias antes.  

Para pacientes que usam o clopidogrel como prevenção primária, eles devem ser suspensos 5 dias antes do 
procedimento cirúrgico.  
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Para pacientes que usam o clopidogrel para prevenção secundária, considerar o risco de sangramento. Quando o 
risco de sangramento for moderado ou alto, deve-se suspender o Clopidogrel 5 dias antes do procedimento, mas 

quando o risco de sangramento for baixo, deve-se manter o antiagregante no perioperatório.  
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AAS- ácido acetilsalicílico 

 

As variáveis independentes estão descritas da tabela 1. Foi considerado que o paciente 

apresentava histórico de procedimento de revascularização se já houvesse sido submetido à 

intervenção coronária percutânea ou revascularização cirúrgica. Os pacientes foram 

considerados dislipidêmicos quando usavam medicamentos como estatinas, resinas, ezetimibe 

ou fibratos, os quais são considerados pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção 

da Aterosclerose (2013) como tratamentos de escolha para dislipidemias17, além disso foram 

considerados hipertensos quando em prontuário constava essa informação e por usarem 

medicamentos da classe dos anti-hipertensivos, conforme descritos na 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (2016)18. Para o Indice de Massa Corporal (IMC), considerou-se -se com 

peso normal o paciente que apresentava IMC de 18,5- 24,9 Kg/m2 19. Quanto ao risco intrínseco 

da cirurgia de complicações cardíacas, foi adotado como referência a 3ª Diretriz de Avaliação 

Cardiovascular Perioperatória da SBC20. 

As análises univariadas foram realizadas utilizando-se o teste qui-quadrado de Pearson 

ou teste exato de Fisher na presença de pelo menos uma frequência esperada igual ou inferior a 

cinco. Todas as variáveis foram incluídas no modelo multivariado que, por sua vez, foi 

realizado mediante regressão logística. A análise multivariada baseou-se no valor de odds ratio 

(OR) e seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC95%), estimados por regressão logística. 

Um nível de significância estatística de 5% foi o critério adotado para identificar características 

independentemente associadas com a variável dependente. Utilizou-se o teste de razão de 

verossimilhança para comparar os modelos e a adequação dos modelos finais foi avaliada pelo 

teste de Hosmer-Lemeshow. Todas as análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico 

do software Stata® versão 12. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

A presente investigação está registrada no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa-

CONEP com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética- CAAE de número 

33899914.2.0000.5546, em concordância com as normas sobre pesquisa científica envolvendo 

seres humanos no Brasil. Todos os indivíduos incluídos no estudo concordaram em participar 

da pesquisa assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

RESULTADOS 

Do total de pacientes entrevistados (n= 1.200), 161 foram incluídos neste estudo por 

relatarem o uso de, pelo menos, um antiagregante plaquetário: AAS (156) e clopidogrel (5). 

Dentre esses, 48 utilizavam o antiagregante para prevenção primária (29,8%) e 113 para 

prevenção secundária (70,2%). Os pacientes tinham em média 69,5 anos (mínimo=42; 

máximo=99; DP= ±10,5) e eram, na sua maioria, do sexo feminino (54,7%), além de 

apresentarem uma média de IMC de 27,8 kg/m2 (mínimo= 17,3; máximo= 46,3; DP= ±5,5) e 

número de doenças em média de 1,8 (mínimo= 0; máximo= 4; DP= ±0,9). A maioria 

apresentava escolaridade até o ensino médio (40,4%) e quanto a média do tempo de uso diário 

do AAS e/ou Clopidogrel, era de 6,3 anos (mínimo= 1; máximo= 40; DP= ±6,8). A tabela 1, 

mostra de forma detalhada, a característica da amostra: 

Tabela 1 - Características da amostra (n=161). Hospital de alta complexidade, Aracaju, Sergipe, Brasil, 2014-2016 

 

Características 
Total 

n(%) 

Fora das recomendações* 
Valor p § 

Não(%) Sim(%) 

Sexo     

     Masculino 73(45,3) 23,3 76,7  

     Feminino 88(54,7) 15,9 84,1 0,237 

Idade     

     40-69 anos 85(52,8) 15,3 84,7 
0,178 

     70-99 anos 76(47,2) 23,7 76,3 

Escolaridade     

    Até ensino médio 65(40,4) 12,3 87,7 

0,180     Fundamental completo ou incompleto 40(24,8) 25,0 75,0 

    Superior completo ou incompleto 56(34,8) 23,2 76,8 

Casado(a)     

    Não 63(39,1) 20,6 79,4 
0,722 

    Sim 98(60,9) 18,4 81,6 
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Trabalha     

    Não 126(78,3) 23,0 77,0 
0,022 

    Sim 35(21,7) 5,7 94,3 

Possui filho(s)     

    Não 10(6,2) 10,0 90,0 
0,443 

    Sim 151(93,8) 19,9 80,1 

Índice de Massa Corporal †     

     Até 29 115(71,3) 20,2 79,8 
0,687 

     30 ou mais 46(28,7) 17,4 82,6 

Número de doenças ‡     

    0-2 120(74,5) 20,8 79,2 
0,385 

    3-4 41(25,5) 14,6 85,4 

Procedimento de revascularização prévio #     

    Não 124(77,0) 19,4 80,6 
0,953 

    Sim 37(23,0) 18,9 81,1 

Infarto Agudo do Miocárdio     

    Não 132(82,0) 15,9 84,1 
0,022 

    Sim 29(18,0) 34,5 65,5 

Acidente Vascular Encefálico     

    Não 152(94,4) 18,4 81,6 
0,270 

    Sim 9(5,6) 33,3 66,7 

Dislipidemia     

    Não 94(58,4) 25,5 74,5 
0,017 

    Sim 67(41,6) 10,5 89,5 

Hipertensão Arterial Sistêmica     

    Não 43(26,7) 16,3 83,7 
0,563 

    Sim 118(73,3) 20,3 79,7 

Tempo de uso do AAS ou clopidogrel     

    1-4 anos 72(44,7) 19,4 80,6 
0,956 

    5 anos ou mais 89(55,3) 19,1 80,9 

Especialidade do cirurgião     

    Geral ou do sistema digestório 67(41,6) 80,6 19,4 

0,770 

    Urologista 11(6,8) 16,1 83,2 

    Ortopedista 24(14,9) 83,3 16,7 

    Outros 59(36,7) 78,0 22,0 

AAS- ácido acetilsalicílico; SBC- Sociedade Brasileira de Cardiologia; (*) Terapia de acordo ou desacordo com as recomendações para utilização de AAS ou  
 clopidogrel em pré-operatório, segundo a SBC; (†) Índice de Massa Corporal = (peso em Kg) : (altura em metros)2; (‡) Número de doenças documentadas 
 no prontuário e confirmadas pelo paciente no dia da admissão para cirurgia; (#) histórico de intervenção coronária percutânea ou revascularização cirúrgica; 
(§)Obtido pelo qui-quadrado de Pearson, significativo quando <0,05. 
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Estavam em desacordo com o preconiza as diretrizes de cardiologia da SBC para 

cirurgias não cardíacas, 80,7% da amostra. Quanto aos tipos de terapias discordantes, a maior 

parte deu-se aos casos em que o antiagregante plaquetário foi suspenso como recomendado, 

porém em um tempo superior ao preconizado pelas diretrizes, conforme detalhado em Tabela 

2. 

Tabela 2– Resultado das discordâncias com as recomendações da SBC para utilização de AAS ou clopidogrel em pré-operatório de cirurgias não 

cardíacas (n=161) em Hospital de alta complexidade, Aracaju, Sergipe, Brasil, 2014-2016 

Terapia* 
Frequência 

n(%) 

De acordo 31(19,3) 

E
m

 
D

es
ac

o
rd

o
 Não suspendeu; era para suspender 30(18,6) 

Suspendeu; não era para suspender 37(23,0) 

Suspendeu; era para suspender, mas o tempo de suspensão foi superior ao recomendado 42(26,1) 

Suspendeu; era para suspender, mas o tempo de suspensão foi inferior ao recomendado 
 

21(13,0) 

Total 161(100) 

AAS- ácido acetilsalicílico, SBC- Sociedade Brasileira de Cardiologia, (*)Terapia de acordo ou desacordo com as recomendações para utilização de AAS ou  

clopidogrel em pré-operatório, segundo a SBC 

 

No que se refere aos responsáveis pela orientação do manejo dos antiagregantes, 85,1 

% dos cirurgiões que orientaram os pacientes, assim como 63,2% dos cardiologistas, fizeram 

em desacordo com o que se preconiza as diretrizes da SBC para utilização de AAS ou 

clopidogrel em pré-operatório de cirurgias não cardíacas. Quanto aos riscos cardíacos dos 

procedimentos cirúrgicos aos quais os pacientes foram submetidos, de acordo com as diretrizes 

de avaliação cardiovascular perioperatória da SBC20, a maioria (58%) dos procedimentos foram 

classificados como de baixo risco cardíaco (<1%) e nenhum foi classificado como de alto risco 

neste estudo. 

Na Tabela 3, estão apresentados os resultados relativos às análises multivariadas das 

características associadas à terapia em desacordo com as recomendações para utilização de 

AAS ou clopidogrel em pré-operatório, segundo a SBC. Após o ajustamento múltiplo, 

permaneceram independentemente associadas à terapia em desacordo com a SBC, a 

escolaridade com nível superior completo ou incompleto (OR 0,24; IC95% 0,7-0,78) e história 

previa de IAM (OR 0,18: IC95% 0,04-0,95).  
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Tabela 3 – Resultado da análise multivariada das características associadas à terapia em desacordo com as recomendações para 

utilização de AAS ou clopidogrel em pré-operatório, segundo a SBC (n=161) em Hospital de alta complexidade, Aracaju, Sergipe, Brasil, 

2014-2016 

Característica OR (IC95%) * Valor p † 

Sexo   

     Masculino 1,00 - 

     Feminino 2,22(0,74-6,68) 0,155 

Idade   

     40-69 anos 1,00 - 

     70-99 anos 0,63(0,24-1,65) 0,354 

Escolaridade   

    Até ensino médio 1,00 - 

    Fundamental completo ou incompleto 0,46(0,13-1,66) 0,237 

    Superior completo ou incompleto 0,24(0,07-0,78) 0,018 

Casado(a)   

    Não 1,00 - 

    Sim 1,28(0,47-3,48) 0,631 

Trabalha   

    Não 1,00 - 

    Sim 4,80(0,92-25,11) 0,063 

Possui filho(s)   

    Não 1,00 - 

    Sim 0,60(0,06-5,73) 0,655 

Índice de Massa Corporal ‡   

     Até 29 1,00 - 

     30 ou mais 1,24(0,43-3,54) 0,689 

   

Número de doenças 
§
 1,72(0,65-4,56) 0,279 

Procedimento de revascularização prévio #   

    Não 1,00 - 

    Sim 2,08(0,58-7,49) 0,261 

Infarto Agudo do Miocárdio   

    Não 1,00 - 

    Sim 0,18(0,04-0,95) 0,043 

Acidente Vascular Encefálico   

    Não 1,00 - 

    Sim 0,21(0,03-1,66) 0,138 

Dislipidemia   

    Não 1,00 - 
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    Sim 1,00(0,24-4,17) 0,999 

Hipertensão Arterial Sistêmica   

    Não 1,00 - 

    Sim 0,22(0,04-1,27) 0,090 

Tempo de uso do AAS ou clopidogrel   

    1-4 anos 1,00 - 

    5 anos ou mais 0,90(0,35-2,36) 0,837 

Especialidade do cirurgião   

    Geral ou do sistema digestório 1,00 - 

    Urologista 3,30(0,33-33,09) 0,310 

    Ortopedista 1,38(0,32-5,88) 0,665 

    Outros 0,75(0,28-2,03) 0,578 

AAS- ácido acetilsalicílico; SBC- Sociedade Brasileira de Cardiologia; (*)Odds Ratio (IC95%) estimado pelo método de regressão logística; (†) Regressão logística, 

significativo quando <0,05; (‡) Índice de Massa Corporal = (peso em Kg) : (altura em metros)2; (#) histórico de Intervenção Coronária Percutânea ou revascularização 

cirúrgica; (§) Número de doenças documentadas no prontuário e confirmadas pelo paciente no dia da admissão para cirurgia – variável continua 

 

DISCUSSÃO 

A frequência muita expressiva das terapias com AAS e Clopidogrel discortantes ao que 

se determina as diretrizes da SBC (2013) no perioperatório de cirurgias não cardíacas 

encontrada no presente estudo, não foi observado em outros, visto que ao nosso conhecimento, 

este é o primeiro realizado no Brasil neste sentido. No entanto, é sabido da falta de padronização 

das condutas médicas no manejo de antiagregantes plaquetários, ou seja, há grupos de médicos 

que defendem a suspensão destes medicamentos antes das cirurgias para evitar eventos 

hemorrágicos, já outros defendem a manutenção, para evitar eventos trombóticos11-13,21-24. 

As diretrizes brasileiras orientam que, nos casos de uso de AAS ou Clopidogrel para 

prevenção primária de DCV, estes devem ser suspensos, respectivamente, sete e cinco dias 

antes do procedimento cirúrgico não cardíacos. No entanto, no presente estudo, a maioria das 

discordâncias com as diretrizes brasileiras, deu-se pela suspensão a um período superior aos 

dias preconizados para o AAS e Clopidogrel. Essa conduta possui potencial de expor os 

pacientes a complicações cardíacas no perioperatório, uma vez que a literatura demonstra que 

estes medicamentos, após 8-10 dias de suspensão, têm seus efeitos de antiagregação plaquetária 

anulados25,26. Também foram observados casos onde a conduta de suspender o medicamento 

foi correta, no entanto em tempo inferior ao recomendado pelas diretrizes, sendo que dessa 

maneira não atinge o objetivo de anular o efeito farmacológico do antiagregante plaquetário, já 

que o efeito deste fármaco a nível plaquetário é irreversível e o seu tempo de ação persiste por 

aproximadamente 10 dias26.  

Assim, apesar da conduta de suspender o antiplaquetário ter sido correta, supõe-se que 
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a suspensão do antiplaquetário com tempo superior ou inferior ao que recomenda as diretrizes, 

foi por não haver protocolos assistenciais próprios da instituição hospitalar com este foco, de 

maneira que as divergências nas condutas reforçam a necessidade de definição de condutas 

internas, divulgação mais ampliada das diretrizes utilizadas como referência na instituição e 

educação continuada. Checagem dupla de condutas conforme protocolos internos da instituição 

também podem ser uma opção importante para garantir a segurança do paciente. 

Um outro dado importante deste estudo e que chama atenção, é que boa parte das 

terapias discordantes foram em decorrência dos pacientes terem sido orientados a suspender os 

antiagregantes, quando as diretrizes brasileiras orientam o contrário para os casos em que os 

pacientes fazem uso do AAS e Clopidogrel  para prevenção secundária de DCV24,27, com 

ressalva para o Clopidogrel, que depende do risco hemorrágico do procedimento28, mas neste 

caso, todos os 5 pacientes que faziam uso deste medicamento, foram submetidos a cirurgias de 

baixo risco hemorrágico. Segundo alguns autores, o risco aumentado de sangramento 

relacionado ao efeito da ação antiplaquetária destes medicamentos é bem conhecido29,30, 

principalmente na população idosa31, a qual representa a maioria do nosso estudo.  

No entanto, outros estudos, assim como as orientações da SBC (2013), com exceção 

para as neurocirurgias e ressecção transuretral de próstata, defendem que os benefícios da 

prevenção secundária excedem, substancialmente, os riscos hemorrágicos que estes 

medicamentos podem causar13,24,27, uma vez que o IAM é a principal causa de óbitos em idoso 

após cirurgias não cardíacas32. 

O sucesso da cirurgia depende da aptidão e da habilidade técnica do cirurgião, da 

indicação e do preparo prévio, do manejo e do cuidado perioperatório dimensionando os riscos, 

prevenindo e tratando complicações33. Ou seja, o cirurgião opera buscando evitar ao máximo a 

ocorrência de complicações cirúrgias durante o procedimento, dentre elas destaca-se a 

complição geral, que tem como exemplo universal, a hemorragia34. Tais afirmativas podem 

justificar o resultado do presente estudo, pois a especialidade médica que representou a maioria 

dos resultados discordantes com as diretrizes foi a de cirurgião. 

Quanto a associação com as características dos pacientes, observou-se que os pacientes 

com nível superior de escolaridade e aqueles que já tiveram em algum momento episódio de 

IAM, possuem uma chance maior de utilizar a terapia antiplaquetária em pré-operatório de 

cirurgias não cardíacas em concordância com a SBC (2013). Não foram encontrados na 

literatura estudos com estes tipos de associações. 

Porém, neste sentido, em pesquisa realizada nos Estados Unidos, os resultados da 

mesma sugerem fortemente que o nível de escolaridade pode afetar o risco de um indivíduo 
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desenvolver DCV independente de fatores de risco cardiovascular definidos, ou seja pessoas 

com menos de 12 anos de escolaridade apresentaram significativamente maior risco de IAM 

fatal do que aqueles com 12 ou mais anos de educação35. Assim como outros autores, 

entendemos que o maior nível de escolaridade propicia o paciente ter um melhor entendimento 

das orientações médicas quanto ao manejo dos medicamentos e seu estado de saúde, bem como 

ter maior acesso às informações36, levando-se em consideração que hoje os pacientes preferem 

cada vez mais participar de tomada de decisão com seus médicos37. 

Quanto aos pacientes que já tiveram episódio de IAM e estarem no grupo com maior 

concordância da terapia do antiagregante plaquetário no perioperatório, entende-se que os 

cirurgiões e médicos responsáveis pelo manejo destes medicamentos, buscam evitar o reinfarto, 

de maneira que orientam os pacientes a não suspenderem o AAS ou Clopidogrel no pré-

operatório de cirurgias não cardíacas, seguindo-se o que é determinado pelas diretrizes e 

defendido por outros autores15,24,25,27,38. 

O presente estudo apresenta algumas limitações, pois as respostas obtidas quanto ao 

manejo da terapia antiplaquetária foram respondidas pelos próprios pacientes ou seus 

acompanhantes, que em algumas situações revelaram que havia discordância de opnião entre o 

cirurgião e o cardiologista ou entre o cirurgião e o anestesista, por exemplo, e que resultava em 

os próprios pacientes ou seus acompanhentes decidirem em quais orientações seguiriam. Além 

disso, as respostas foram confiadas em seus relatos, não havendo confirmação com os médicos 

a respeito das informações obtidas. Adicionalmente, o estudo limita-se a avaliar 

simultaneamente os dois tipos procedimentos de revascularização (angioplastia e 

revascularização coronariana) quanto ao manejo de antiagregantes plaquetários, como também 

limita-se a não avaliar o impacto clínico da terapia de antiagregação plaquetária posterior ao 

período pré-operatório. Sugerimos, portanto, que estudos futuros contemplem essa abordagem 

prospectiva para dimensionar a ocorrências de eventos adversos trombóticos ou hemorrágicos 

durante ou após a cirurgia. 

 

CONCLUSÃO 

Os cirurgiões gerais representam o grupo de médicos que menos segue as diretrizes para 

manejo de antiagregantes plaquetários em perioperatório de cirurgias não cardíacas. Entende-

se que, as divergências nas condutas reforçam a necessidade de definição de protocolos 

internos, divulgação de diretrizes e educação continuada para garantir a segurança do paciente. 

Além disso, concluiu-se que os pacientes com nível superior de escolaridade ou história prévia 

de IAM, apresentam maior concordância com as diretrizes de cardiologia, ou seja os pacientes 
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que não possuem nível superior de escolaridade precisam de maior acompanhamento quanto a 

manejo da terapia medicamentosa, bem como que tenham maior acesso às informações sobre 

seu estado de saúde. No entanto, o receio da possibilidade de um novo infarto no paciente, leva 

os médicos a não terem dúvidas em não suspender o antiagregante plaquetário nos 

procedimentos cirúrgicos não cardíacos quando estes não forem neurocirurgias, nem ressecção 

transuretral de próstata. 
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Abstract 

Background: When prescribing antiplatelets agents, physicians face the challenge of 

protecting patients from thromboembolic events without inducing bleeding damage. However, 

especially in the perioperative period, the use of these medications requires a carefully balanced 

assessment of their risks and benefits. Objective: To conduct a systematic review to check 

whether the antiplatelet agent is to be maintained or suspended in the perioperative period of 

noncardiac surgeries. Search Strategy: A comprehensive literature search using Science 

Direct, Scopus, MEDLINE-PubMed, Web of Science was undertaken. Selection Criteria: 

Clinical trials of noncardiac surgeries with patients taking regular antiplatelet use, published 

between 2013 and 2018. Results: A total of 1302 studies were initially identified, with only 4 

meeting the inclusion criteria. The selected studies were conducted in diferente countries such 

as India (2), Servia (1) and the USA (1). The age group was similar in all studies, from 61 to 

75 years. The most frequent surgery was related to tooth extraction and transurethral resection 

of bladder cancer. There was the group of patients who used single antiplatelet agents and 

groups with single therapy and double therapy. Acetylsalicylic acid (ASA) was the common 

drug in all studies. Conclusion: It was concluded that the clinical trials were classified as of 

good quality and that it is not necessary to suspend antiplatelet therapy prior to surgical 

procedures such as dental extraction and transurethral resection of bladder cancer. It should be 

noted that it is necessary to jointly evaluate the type of antiplatelet agent, the thrombotic risk of 

the patient and the hemorrhagic risk of the surgical procedure. 

Keywords: platelet aggregation inhibitors, antiplatelet agent, surgery, systematic review. 
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1.Introduction 

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of premature morbidity and 

mortality in the world, with accelerated growth in developing countries [1-3]. It is believed that 

by 2020, more than 80% of CVD will occur in low and middle-income countries [4]. The major 

cardiovascular complications (Acute Myocardial Infarction – AMI – non-fatal, cardiac arrest 

and cardiovascular death) during the perioperative period have been observed, which are also 

strongly associated with mortality at 30 days after the non-cardiac surgical procedure [5-9].   

 In 2014, Botto et al. [10], affirmed that cardiac complications are the main cause of 

postoperative death of patients undergoing non-cardiac surgeries. Millions of patients with high 

cardiovascular risk are submitted annually to these types of surgeries [11-13]. Parallel to this, the 

use of antiplatelet agents for secondary prevention of cardio and cerebrovascular diseases has 

increased considerably [14].   

While providing protection ischemic, antiplatelet drugs expose patients to a degree of 

risk of bleeding [15-17], justification that leads many surgeons recommend patients the 

interruption of these medications preoperatively. On the other hand, the withdrawal of the 

antiplatelet agent in the perioperative period may be associated with mortal thrombotic 

complications [16, 18-19]. 

Thus, surgeons are frequently confronted with decision-making to discontinue or not 

antiplatelet therapy during the perioperative period of non-cardiac surgeries [15,17,20] , because it 

takes into account the potential protective effect of antiplatelet therapy versus the risk of 

bleeding caused by these drugs [15,17] , so that there is no unanimous opinion among medical 

professionals, regardless of whether the patient's use of antiplatelet is intended for primary or 

secondary prevention of cardiovascular events [20-21] . 

The present systematic review is justified by the perspective of assisting surgeons, 

mainly in the decision making regarding the maintenance of the platelet antiplatelet in 
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perioperative of noncardiac surgeries, since it has as main objective to verify if the platelet 

antiaggregante must be maintained or suspended in the mentioned situations. 

 

2. Methods 

 This study was conducted following the Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement and supplemented by guidance from the 

Cochrane Collaboration Handbook. A protocol of this systematic review was designed a priori 

and was registered in the PROSPERO database (registration number 93420). 

 

2.1. Search Strategy 

Four databases (Internet sources) were used to search for appropriate papers that 

fulfilled the purpose of this study. Those included the National Library of Medicine 

(MEDLINE-PubMed), Science Direct, Web of Science and Scopus, using different 

combinations of the following keywords: "platelet aggregation inhibitors", "antiplatelet agent", 

"clinical trial", "surgery". The databases were searched for studies conducted from 2013 to 

February 2018. The research strategy was designed to identify studies on patients undergoing 

non-cardiac surgeries who regularly use antiplatelet agents. Citations were manually limited to 

clinical trials of noncardiac surgeries. Additional papers were included in our study after 

analyses of all references from the selected articles. We did not contact the investigators, nor 

did we try to identify unpublished data. 

2.2. Study Selection 

All electronic search titles, selected abstracts and full-text articles were independently 

reviewed by a minimum of two reviewers (J.M.D.M. and F.O.C.). Disagreements over 

inclusion/exclusion criteria were resolved with the reach of a consensus. The following 

inclusion criteria were applied: clinical trials, human studies, non-cardiac surgeries, regular use 
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of antiplatelet agents, studies between 2013 and 2018. Studies were excluded according to the 

following exclusion criteria: studies that did not fit the above characteristics, review articles, 

meta-analyzes, abstracts, conference proceedings, editorials/letters, case reports (Table 1).
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Authors, 
year, 

Country 
Population* (n) 

 
 
 

Mean age Type of surgery 

 
 
 

Use of antiplatelet 
agentes 

 
 

 
Results 

 
 
 

Limitations of the 
Study 

 
 

 
Conclusions 

YES NO 

Bajkin et al., 
2014, 
Serbia 

 

n= 160  

 
 
 

 
61  

 
Small dental surgical 

procedures 

 
 

 
 
x 

  
The incidence of 

postoperative bleeding 
did not differ significantly 

between the three 
groups. 

 
  

Small sample size 
and procedures 

with low bleeding 
risk (single and 

multiple 
extractions). 

 
 

Patients using single or double 
antiplatelet therapy may have 
teeth extracted safely without 
interruption of treatment. 

 

Girotra et 
al., 2013, 

India 
n= 1121  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40- 75 
(age range)  

Small dental surgical 
procedures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
Prolonged bleeding in 
patients with antiplatelet 
therapy was 
regardless of the type of 
surgery. The increased 
risk of prolomed bleeding 
was found in patients with 
dual therapy and required 
higher levels of 
hemostatic measures. 

 

 
 
 

The platelet 
aggregation test 
was not used 
because it is 
expensive. In 
addition, 
intraoperative 
bleeding was not 
quantified to 
estimate and 
compare the 
between the 
study group and 
the control group. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

There was no need for blood 
transfusion for any patient. 
Therefore, there is no From 

exposing the patient to the risk of 
thromboembolism, 

cerebrovascular accidents or 
myocardial or renal infarction, 

interrupting antiplatelet therapy 
before of small oral surgical 

procedures, which c 
could cost the patient his life. 

Table 1. Description of each included RCT: country, population, type of surgery, description of control group and outcomes measures. 
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* Population reported as intervention group, control group. If not available, the data of the total population will be presented; RCT—randomized controlled trial  

 
 

 
Authors, 
year, 
Country 

 
Population* (n) 

 
 
 
 

 
Mean age 
 

 

 
Type of surgery 

 
 

 Use of antiplatelet 
agents 

 
 

 
 
 
 
 

Outcomes 
 

 
 

 
 
 

Limitations of the 
Study 

 
 
 
 
 

Conclusions 

         YES NO 

Picozzi et 
al., 2013, 

United 
States of 
America 

n= 213  

 
 
 
 
 
 
 
 

71 

 
Transurethral bladder 

cancer resections 

 
 
 
 
x 

  
Three patients in the 

treatment group and two 
patients in the the control 

group required 
reintervention to ensure 

hemostasis during the 
postoperative period. 

None of patients in any 
group were submitted to 

rehospitalization by 
hematuria after leaving 

the hospital. 

 
 
 

Not reported 

 
  

The results suggest that 
continued use of anti-aggregant 
monotherapy does not increase 
the risk of general bleeding or 

reintervention for patients 
undergoing transurethral 

resection of bladder neoplasms 
and that suspending aspirin prior 
to such a procedure is therefore 

unnecessary. 
 
 

Varghese et 
al., 2015, 

India 
n= 190  

 
 
 
 
 

62,19  Dental extraction 

 
 
 
 
x 

  
 
None of the patients in 
any of the groups 
presented significant 
uncontrollable bleeding 
after extraction 

 

 
 
 

Not reported 

 
It is recommended routine 

extraction of individual teeth in 
patients on long-term 

antiplatelet medication without 
interruption or change in their 

medication. Such patients do not 
present an increased risk of 

prolonged or excessive 
postoperative hemorrhage. 

 

Table 1. (Continued) 
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2.3. Data Extraction and Risk of bias assessment 

Data were extracted by one reviewer using standardized forms and were checked 

by a second reviewer. All studies were extracted the following information: Population 

(n) of each study; Average age (in years); Type of surgery; Use of antiplatelet agents; 

Results; Limitations of the study; Conclusions. 

We assessed the risk of bias according to the Cochrane guidelines for RCTs. We 

assessed seven domains for evaluation: sequence generation and allocation concealment 

(selection bias), blinding of participants and personnel (performance bias), blinding of 

outcome assessment (detection bias), incomplete outcome data (attrition bias), selective 

outcome reporting (reporting bias), and other potential sources of bias. We rated the risk 

of bias as low, unclear, or high according to established criteria. And the total score was 

obtained by assigning 1 point for each “low” answer and 0 points for “unclear” or “high” 

answers, for a total quality score ranging from 0 to 7. A study was considered with low 

quality when less than 2 of 7 items were met. Two investigators independently (J.M.D.M. 

and F.O.C) conducted this assessment, and any disagreements were resolved by 

consensus. 

 

3. Results 

3.1. Selection of Studies  

 The process followed for article selection is presented in Figure 1. We found: 804 

studies on Science Direct, 8 on the SCOPUS, 294 on the WEB OF SCIENCE and 196 on 

PubMed, a total of 1,302 articles were identified. After deleting duplicate articles, we 

proceeded with the reading of 1,273 titles and abstracts. 26 articles were selected for full 

reading. After the assessment of the articles not shown in full, the duplicates, the letters 
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to the reader, the case studies, articles published before the year 2013, the articles that 

were not in English, Spanish or Portuguese or whose theme did not include the approach 

of this study, 3 articles remained. At the end, adding 1 article found in the manual search 

of the literature, 4 remaining articles were finally selected (Fig.1). There was a high level 

of agreement on inclusion/exclusion between the 2 investigators who screened the 

retrieved articles (Kappa index > 88%).   
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Figure 1: Flow diagram for literature searching and screening 
 

 

26 studies deemed relevant by 
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22 citations excluded: not 

relevant by full text review 
 

4 studies included in  

Systematic review 
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1,153 citations excluded not 
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3.2. Characteristics of Included Studies 

The selected studies were conducted in different countries such as India (2), Servia 

(1) and the USA (1). And they were published between the years 2013 to 2015 (Table 1). 

The population of each study varied a little: there is an article covering 160 

patients to study with 1121 patients, the age group being similar in all studies, from 61 to 

75 years. The most frequent surgery was related to tooth extraction [22-24] and transurethral 

resection of bladder cancer [25]. 

In the fourth study, there was the group of patients who used single antiplatelet 

agents [22,25] and groups with single therapy and dual therapy [23-24] as well as the control 

group (present in all studies), which represented the patients who did not use platelet 

antiaggregant. Acetylsalicylic acid (ASA) was the common drug in all studies. 

In a study performed in the United States [25], transfusion support was required 

during four transurethral resection procedures of bladder cancer performed in patients 

who used antiplatelet therapy in the perioperative period and during two procedures for 

the control group p = 0.242). In another study [22]carried out in India, none of the patients 

submitted to dental extraction had uncontrollable bleeding after the procedure, a result 

seen both in the group that used interrupted antiplatelet therapy and in the group that had 

the therapy five days before the surgical procedure. In both studies, no cardiac events or 

complications related to anesthesia occurred in the evaluated patients, nor was there a 

need to re-hospitalize any of them. 

In the studies comparing the occurrence and / or level of bleeding after surgical 

procedures of patients on dual platelet antiplatelet therapy and those in single therapy, the 

case of a patient who used concomitant ASA and clopidogrel daily (non-suspended) for 

the surgical procedure) and after tooth extraction, presented mild bleeding easily 

controlled by local hemostasis [23]. Another study [24] showed that the risk of prolonged 
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bleeding in the postoperative dental period was higher for patients who used double 

antiplatelet therapy, however with hemostatic measures, bleeding was easily controlled, 

without the need for blood transfusion. 

In the four studies selected, only one study [25], which dealt with transurethral 

bladder cancer resection procedures, mentioned that patients who maintained antiplatelet 

therapy were previously evaluated by a urologist, surgeon, anesthesiologist and 

cardiologist before undergoing the surgical procedure. 

As for the limitations of the studies, they were not reported in two of them [22,25], 

however, the study carried out in Serbia [23] of the sample because it is small and the fact 

that the surgical procedures performed are low risk of bleeding (simple and multiple 

dental extractions). On the other hand, the study carried out in India by Girotra et al. 

(2013) [24] determined as a limitation the fact that the platelet aggregation test was not 

used because it had a very expressive value, as well as the non-quantification of 

intraoperative bleeding to estimate and compare blood loss between the study group and 

control group. 

 

3.3. Risk of bias 

Figure 2 provides a summary of the bias risk of the 4 studies. Only 1 study was 

adequate for random sequence generation, the other 3 presented a risk of uncertain bias 

because they did not inform the randomization process; 1 study had a high risk of 

allocation concealment (selection bias) and another 3 presented a risk of uncertain bias; 

The 4 studies presented a risk of uncertain bias in relation to the blindness of participants 

and professionals. In the case of risk of blindness in the evaluation of the results, all 

studies presented a risk of uncertain bias in the outcome evaluation reported by the 

patient, and only 1 study presented a low risk of blindness bias in the objective outcome 
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evaluation, another 2 presented a risk of bias uncertain for the same assessment and 

another study had a high risk of bias. All the clinical trials cited here presented a low risk 

of incomplete outcomes and of a selective outcome. In addition, all the tests were included 

in the criteria adopted by these authors of quality score of at least 2 points and could be 

classified as of good quality. 

 

Figure 2:  Summary of the bias risk of the 4 studies
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4. Discussion 

In contemporary surgical practice, the management of platelet antiaggregation 

therapy is a fundamental condition [26-27]. In our review, we selected four clinical trials 

from different countries dealing with the subject, two of which were in India, probably 

because in the past 50 years several epidemiological studies have been available that 

define the prevalence of CVD, in which more recent data show that this is the leading 

cause of death in the Indian population, followed by diseases such as asthma, diarrhea, 

perinatal diseases and respiratory infections [28-29]. In addition, studies evaluating the use 

of ASA and clopidogrel in this population have also been observed [30], as it is currently 

considered that the Indian pharmaceutical field is the third largest with regard to the 

volume of antiplatelet agents [31]. 

One of the clinical trials analyzed in our review was conducted in the United 

States, probably because almost a third of the North American population uses 

Acetylsalicylic Acid (ASA), which is cause for concern for physicians, because parallel 

to this there was also the increase in the number of non-cardiac surgeries by these patients 

in this country [14,20,26,32]. The other and last clinical trial was carried out in Serbia, a 

finding that can be understood by the results of the EPICOR study published in 2012 [33], 

which sought to identify regional differences in the use of antiplatelet agents for the 

treatment of acute coronary syndrome and showed that North and South Europe represent 

more expressive consumption of these drugs than the countries of Eastern Europe and 

Latin America. 

Regarding the type of surgical procedure, we observed a higher prevalence of 

dental extractive surgery in both clinical trials conducted in India and in Serbia, as well 

as performed in elderly patients, the predominant age group in our study. These findings 

can be understood by the fact that India has 76 million elderly people and, along with the 
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rapid aging of the population, there have been a number of difficulties in terms of general 

and oral health[34-36].Accordingly, the need for dental extractions as preventive and 

curative measures for several diseases, among them caries, a disease that affects the 

majority of adults in most industrialized countries according to the World Health 

Organization (WHO) (2000)[37], and oral cancer, which leads India to have the highest 

index in the world[34]. Oral health care is also an important activity in Serbia, where dental 

health care has a long tradition[38]. Serbia began to develop after the Second World War 

intensively and extensively[39]. In 2010, of 5 million visits to the public dental service in 

Serbia, more than 700 thousand were referring to surgeries for dental extraction[40]. 

The other type of surgical procedure described in this review was conducted in 

the United States and refers to urologic surgery of the transrurethral resection type of 

bladder cancer, probably because bladder cancer accounts for about 14,000 cancer-related 

deaths among men in this country, with almost 60,000 new cases diagnosed each year [41]. 

In addition, the antiplatelet agents AAS and clopidogrel, as well as the non-steroidal anti-

inflammatory drugs are the most used drugs by the North American population [42]. 

In addition to the increase in the number of non-cardiac surgical procedures, the 

number of patients adding risk factors for CVD is increasing, or even if they already have 

this condition, with the indication of using antiplatelet agents continuously. These two 

situations contribute to clinicians, surgeons and anesthesiologists often find themselves 

in the dilemma between maintaining or suspending these drugs in the preoperative period. 

Decision-making in this context involves analysis of the different types of risks 

(thrombosis and bleeding) and, therefore, should be based on the best evidence available 

[21]. 

In our systematic review, the 4 selected clinical trials evaluated the risk of 

perioperative bleeding with ASA or Clopidogrel alone, and 1 of them also evaluated with 
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the use of Ticoplidina [23] and 2 of them also assessed the risk of bleeding with dual 

antiaggregation therapies (AAS + clopidogrel, AAS + ticlopidine and AAS + prasugrel) 

[22-23]. In all the trials, it was concluded that there is no need to suspend the medications 

prior to procedures such as dental extraction and transurethral resection of the bladder, 

because according to these studies there is no need to expose the patient to the risk of 

thromboembolism, cerebrovascular accidents or AMI interrupting the platelet 

antiaggregation therapy prior to small surgical procedures, which could cost the patient's 

life [22-25]. 

In agreement with the findings of this review, the American College of Physicians 

of the Thorax and the Brazilian Society of Cardiology argue that patients who use ASA 

for secondary prevention and who will undergo non-cardiac surgical procedures, must 

continue it in use [43-45]. As confirmed in other studies, which revealed that there is no 

significant difference in the occurrence of bleeding events [46-47], even among those using 

dual antiplatelet therapy [48], when the platelet antiaggregant (s) is maintained in the 

perioperative period.  

However, the Guidelines of the European Society of Cardiology, published in 

2014, argue that the maintenance of AAS in the perioperative period increases the risk of 

hemorrhagic complications by 50% and may need to be discontinued for more than seven 

days before certain ophthalmologic, neurological or spinal surgeries. While in individuals 

at risk for CVD, nonadherence or withdrawal of ASA tripled the risk of a major adverse 

cardiovascular event. Thus, these guidelines conclude that the use of low-dose ASA 

before non-cardiac surgeries should therefore be individualized. Balancing perioperative 

bleeding and thrombotic risk against cardiovascular benefit [13].  

Also, the American Society's recommendations are that it is not beneficial to 

initiate or continue the use of ASA prior to non-cardiac surgeries by patients with no 
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history of coronary stenting unless the risk of ischemic events outweighs the risk of 

surgical bleeding [19,49]. In a randomized multicenter international study conducted 

between 2010 and 2013, involving 135 hospitals from 23 different countries, totaling 

more than ten thousand patients, it was concluded that the use of ASA in the preoperative 

period of non-cardiac surgeries and immediately in the postoperative period , does not 

have a significant effect on the prevention of cardiac complications and even nonfatal 

AMI, but it considerably increases the risk of bleeding in this period [26].   

In many of these studies, including the guidelines themselves from different 

countries, medical procedures are not specified by type of noncardiac surgical procedure 

to which the patient will be subjected. Thus, the information is more generalized, with 

the exception of neurological surgeries and transurethral prostatectomies, since the 

literature is unanimous in stating that, even if the patient is using AAS and / or clopidogrel 

for secondary prevention, they must be suspended for 7 days before the procedure, since 

the occurrence of bleeding in these types of procedures can be fatal [44]. 

Based on the results of that review, compared with the findings of other studies, 

it is understood that the maintenance of antiplatelet in perioperative of non-cardiac 

surgery perioperative should be based on the type of medicine, the surgical risk and the 

thrombotic risk each patient. The guidelines of the Brazilian Society of Cardiology for 

that patient who makes continuous use of clopidogrel for secondary prevention is that the 

risk of bleeding from the type of surgery should be considered. Thus, when the risk of 

bleeding is moderate or high, clopidogrel should be discontinued before the procedure 

and when the risk is low, the antiaggregant should be maintained in the perioperative 

period [44, 51]. With a broader assessment, the way it is defended by the authors of this 

review, the Consensus Guide "Peri-operative management of the patient receiving 

antiplatelet" of Anesthesiology Portuguese Society takes into account both the antiplatelet 
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that the patient is in use as well as the haemorrhagic risk of surgery, and also the 

thrombotic risk of each patient [52]. 

In this sense, considering that tooth extraction surgeries present in this review are 

considered to be of low hemorrhagic risk, as stated in the SPA Consensus Guide (2014) 

[52], platelet antiplatelets alone or in double therapies should not be suspended, a proven 

result in clinical trials evaluated [22-24]. However, despite the fact that urological surgeries 

are of high hemorrhagic risk, which was the subject of a study in the Picozzi et al. (2013) 

[25] clinical trial of this review, it was confirmed in this trial that transfusion support was 

required during four procedures performed for patients taking therapy of platelet 

antiaggregation and during two procedures for the control group (p = 0.242) and no 

cardiac events nor complications related to anesthesia occurred. Three patients in the 

treatment group and two patients in the control group required reintervention to ensure 

hemostasis during the postoperative period. However, none of the patients in any group 

were rehospitalized for haematuria after leaving the hospital and it was concluded that 

continued use of antiplatelet monotherapy does not increase the risk of general bleeding 

or reintervention for patients undergoing transurethral resection neoplasms of the bladder 

and that suspending AAS prior to such procedure is therefore unnecessary. 

Finally, we believe that this systematic review constitutes a valuable addition to 

the research and practice in health interventions regarding the prescription of antiplatelet 

drugs in surgeries, since our findings provide a basis for the surgeon, the dental surgeon, 

the anesthesiologist and the cardiologist can make decisions on the prescription of platelet 

antiplatelet agents in the perioperative period of small non-cardiac surgeries and, thus, 

ensure patient safety regarding the prevention of thrombotic and hemorrhagic events 

However, although the trials included in this review were considered to be of good quality 

and thus corroborated for the construction of other studies, all trials presented a risk of 
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uncertain bias in some of the criteria analyzed and two of the trials with high risk of bias 

[22-23], which serves as an alert for other studies that are developed in this line, have these 

criteria very well defined in its description.     

Conclusion 

It is unnecessary to compromise the patient's life by subjecting him to the risk of 

thromboembolism, stroke or AMI due to the suspension of antiplatelet therapy before 

surgical procedures such as dental extraction and transurethral resection of bladder 

cancer. These were the main findings of our review, which involved four clinical trials, 

classified as of good quality and corroborating with the results of other types of studies 

available in the literature. However, we note that further studies involving other types of 

surgeries are necessary, and that determinations regarding the prescribing of platelet 

antiplatelet in the perioperative period of noncardiac surgeries should be based on the 

type of antiplatelet agent, the thrombotic risk of the patient and the hemorrhagic risk of 

the surgical procedure. 

Compliance with Ethics Guidelines.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar que não há um padrão de prescrição de antiagregantes 

plaquetários em perioperatório de cirurgias não cardíacas, principalmente entre os 

cirurgiões gerais. No entanto, os pacientes que possuem nível superior de escolaridade e 

aqueles com história de IAM prévia, representam o grupo com maior concordância com 

as diretrizes de cardiologia, entendendo-se que quando o paciente possui maior nível de 

escolaridade, este tem acesso a consulta prévias com seus médicos, além disso melhor é 

o entendimento das orientações médicas quanto ao manejo dos medicamentos e seu 

estado de saúde. O fato de evitar que ocorra um próximo IAM com o paciente, leva os 

médicos cirurgiões e cirurgiões-dentistas a terem maior cautela no manejo dos 

antiplaquetários, seguindo o que se determina as diretrizes de cardiologia. Para garantir a 

segurança de todos os pacientes, em geral, há  necessidade da existência de protocolos 

clínicos institucionais e divulgação do mesmo para toda a equipe institucional, inclusive 

para o paciente ou seu acompanhante e que haja melhorias no acesso destas pessoas aos 

serviços públicos de sáude, como também que os convênios particulares de saúde possam 

garantir assistência médica completa e de qualidade para aqueles que pagam por este 

serviço. Entendemos também, que novos estudos para identificar o padrão de prescrição 

médica, envolvendo diferentes tipos cirurgias não cardíacas, não somente de cirurgias 

odontológicas simples,os quais referem-se aos estudos mais disponíveis na literatura, são 

necessários e que as determinações referentes à prescrição de antiagregante plaquetário 

no perioperatório de cirurgias não cardíacas devem ser baseadas no tipo do agente de 

antiagregação plaquetária, bem como no risco trombótico e hemorrágico do paciente e no 

risco do procedimento cirúrgico. 

 



66 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABUALSAUD, A. O.; EISENBERG, M. J. Perioperative management of patients 

with drug-eluting stents. JACC Cardiovasc Interv, v. 3, n. 2, p. 131-42, Feb 2010.  

BAGLIN, T. P. et al. Guidelines on oral anticoagulation (warfarin): third edition-

-2005 update. Br J Haematol, v. 132, n. 3, p. 277-85, Feb 2006.  

BAIGENT, C. et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular 

disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised 

trials. Lancet, v. 373, n. 9678, p. 1849-60, May 2009. 

BERGER, J. S. et al. Aspirin for the prevention of cardiovascular events in 

patients without clinical cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized trials. Am 

Heart J, v. 162, n. 1, p. 115-24.e2, Jul 2011.  

BLAKE, G. J.; RIDKER, P. M. Inflammatory bio-markers and cardiovascular risk 

prediction. J Intern Med, v. 252, n. 4, p. 283-94, Oct 2002.  

BOLLATI, M.; GAITA, F.; ANSELMINO, M. Antiplatelet combinations for 

prevention of atherothrombotic events. Vasc Health Risk Manag, v. 7, p. 23-30, Jan 

2011.  

BOTTO, F. et al. Myocardial injury after noncardiac surgery: a large, 

international, prospective cohort study establishing diagnostic criteria, characteristics, 

predictors, and 30-day outcomes. Anesthesiology, v. 120, n. 3, p. 564-78, Mar 2014.  

BURGER, W. et al. Low-dose aspirin for secondary cardiovascular prevention - 

cardiovascular risks after its perioperative withdrawal versus bleeding risks with its 

continuation - review and meta-analysis. J Intern Med, v. 257, n. 5, p. 399-414, May 

2005.  

CANNON, C. P. et al. Comparison of ticagrelor with clopidogrel in patients with 

a planned invasive strategy for acute coronary syndromes (PLATO): a randomised 

double-blind study. Lancet, v. 375, n. 9711, p. 283-93, Jan 2010.  

COLLABORATION, A. T. Collaborative meta-analysis of randomised trials of 

antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk 

patients. BMJ, v. 324, n. 7329, p. 71-86, Jan 2002.  

COLLYER, T. C. et al. Perioperative management of clopidogrel therapy: the 

effects on in-hospital cardiac morbidity in older patients with hip fractures. Br J 

Anaesth, v. 107, n. 6, p. 911-5, Dec 2011.  



67 

 

COLUMBO, J. A. et al. A Meta-analysis of the Impact of Aspirin, Clopidogrel, 

and Dual Antiplatelet Therapy on Bleeding Complications in Noncardiac Surgery. Ann 

Surg, v. 267, n. 1, p. 1-10, Jan 2018.  

DAI, Y.; GE, J. Clinical use of aspirin in treatment and prevention of 

cardiovascular disease. Thrombosis, v. 2012, p. 245037, 2012.  

DESBOROUGH, M. J. R.; KEELING, D. M. The aspirin story - from willow to 

wonder drug. Br J Haematol, v. 177, n. 5, p. 674-683, Jun 2017.  

DEVEREAUX, P. J. et al. Association of Postoperative High-Sensitivity 

Troponin Levels With Myocardial Injury and 30-Day Mortality Among Patients 

Undergoing Noncardiac Surgery. JAMA, v. 317, n. 16, p. 1642-1651, Apr 2017. 

DEVEREAUX, P. J. et al. Association between postoperative troponin levels and 

30-day mortality among patients undergoing noncardiac surgery. JAMA, v. 307, n. 21, 

p. 2295-304, Jun 2012. 

DEVEREAUX, P. J. et al. Aspirin in patients undergoing noncardiac surgery. N 

Engl J Med, v. 370, n. 16, p. 1494-503, Apr 2014.  

DEVEREAUX, P. J. et al. Characteristics and short-term prognosis of 

perioperative myocardial infarction in patients undergoing noncardiac surgery: a cohort 

study. Ann Intern Med, v. 154, n. 8, p. 523-8, Apr 2011.  

DOUKETIS, J. D. et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: 

Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of 

Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest, v. 141, n. 2 Suppl, 

p. e326S-e350S, Feb 2012.  

EIKELBOOM, J. W. et al. Antiplatelet drugs: Antithrombotic Therapy and 

Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-

Based Clinical Practice Guidelines. Chest, v. 141, n. 2 Suppl, p. e89S-e119S, Feb 2012. 

EKELOEF, S. et al. Troponin elevations after non-cardiac, non-vascular surgery 

are predictive of major adverse cardiac events and mortality: a systematic review and 

meta-analysis. Br J Anaesth, v. 117, n. 5, p. 559-568, Nov 2016.  

FERNANDES, E.O. et al. Avaliação pré-operatória e cuidados em cirurgia 

eletiva: recomendações baseadas em evidências. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 

54, n. 2, p. 240-258, abr.-jun. 2010 

FLEISHER, L. A. et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative 

cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a 

report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 

on practice guidelines. J Am Coll Cardiol, v. 64, n. 22, p. e77-137, Dec 2014.  



68 

 

GARCIA, M. et al. Cardiovascular Disease in Women: Clinical 

Perspectives. Circ Res, v. 118, n. 8, p. 1273-93, Apr 2016.  

GARCÍA-MIGUEL, F. J.; SERRANO-AGUILAR, P. G.; LÓPEZ-BASTIDA, J. 

Preoperative assessment. Lancet, v. 362, n. 9397, p. 1749-57, Nov 2003.  

GERSTEIN, N. S. et al. Should more patients continue aspirin therapy 

perioperatively ?: clinical impact of aspirin withdrawal syndrome. Ann Surg, v. 255, n. 

5, p. 811-9, May 2012.  

GOLDMAN, L. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac surgery: ten-

year status report. J Cardiothorac Anesth, v. 1, n. 3, p. 237-44, Jun 1987.  

GONZÁLEZ-GARCÍA, L. et al. Medication reconciliation at admission to 

surgical departments. J Eval Clin Pract, v. 22, n. 1, p. 20-25, Feb 2016. 

GRASSI, E.A; ARAÚJO, M.C. antiagregantes plaquetários: ampliando 

conhecimento. Santa Maria, v. 13, n. 1, p. 131-143, 2012. 

GU, Q. et al. Preventive Aspirin and Other Antiplatelet Medication Use Among 

U.S. Adults Aged ≥ 40 Years: Data from the National Health and Nutrition Examination 

Survey, 2011-2012. Public Health Rep, v. 130, n. 6, p. 643-54, 2015 Nov-Dec 2015.  

GUALANDRO, D. M. et al. Acute myocardial infarction after noncardiac 

surgery. Arq Bras Cardiol, v. 99, n. 5, p. 1060-7, Nov 2012a.  

GUALANDRO, D. M. et al.  Coronary plaque rupture in patients with myocardial 

infarction after noncardiac surgery: frequent and dangerous. Atherosclerosis, v. 222, n. 

1, p. 191-5, May 2012b. 

HANKEY, G. J.; SUDLOW, C. L.; DUNBABIN, D. W. Thienopyridine 

derivatives (ticlopidine, clopidogrel) versus aspirin for preventing stroke and other 

serious vascular events in high vascular risk patients. Cochrane Database Syst Rev, n. 

2, p. CD001246, 2000. 

HAYNES, A. B. et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and 

mortality in a global population. N Engl J Med, v. 360, n. 5, p. 491-9, Jan 2009.  

IVANOVIC, J. et al. Measuring surgical quality: comparison of postoperative 

adverse events with the american college of surgeons NSQIP and the Thoracic Morbidity 

and Mortality classification system. J Am Coll Surg, v. 218, n. 5, p. 1024-31, May 2014.  

JOSEPH, B. et al. An acute care surgery dilemma: emergent laparoscopic 

cholecystectomy in patients on aspirin therapy. Am J Surg, v. 209, n. 4, p. 689-94, Apr 

2015.  



69 

 

JUVANY, R.; JÓDAR, R. [Importance of medication reconciliation process for 

ensuring continuity and safety of patient care]. Med Clin (Barc), v. 139, n. 15, p. 672-3, 

Dec 2012.  

KABOLI, P. J. et al. Clinical pharmacists and inpatient medical care: a systematic 

review. Arch Intern Med, v. 166, n. 9, p. 955-64, May 2006.  

KANTELHARDT, P.; GIESE, A.; KANTELHARDT, S. R. Medication 

reconciliation for patients undergoing spinal surgery. Eur Spine J, v. 25, n. 3, p. 740-7, 

Mar 2016.  

KENNEDY, J. M. et al. Polypharmacy in a general surgical unit and consequences 

of drug withdrawal. Br J Clin Pharmacol, v. 49, n. 4, p. 353-62, Apr 2000.  

KHURI, S. F. et al. The National Veterans Administration Surgical Risk Study: 

risk adjustment for the comparative assessment of the quality of surgical care. J Am Coll 

Surg, v. 180, n. 5, p. 519-31, May 1995.  

KRISTENSEN, S. D. et al. [2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: 

cardiovascular assessment andmanagement]. Kardiol Pol, v. 72, n. 11, p. 857-918, 2014.  

KWAN, J. L. et al. Medication reconciliation during transitions of care as a patient 

safety strategy: a systematic review. Ann Intern Med, v. 158, n. 5 Pt 2, p. 397-403, Mar 

2013.  

LEVINE, G. N. et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous 

Coronary Intervention. A report of the American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the 

Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. J Am Coll Cardiol, v. 58, n. 

24, p. e44-122, Dec 2011.  

LI, L. et al. Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on 

long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort 

study. Lancet, v. 390, n. 10093, p. 490-499, Jul 2017.  

LORGA FILHO, A. M. et al. Diretrizes brasileiras de antiagregantes plaquetários 

e anticoagulantes em cardiologia Arq. Bras. Cardiol, vol.10, n. 3, supl. 3, São Paulo, Set 

2013. 

 

MAGARÃO, R.V.Q; MARQUES, A.C; FEITOSA-FILHO, G.S. Aspirina no 

perioperatório de cirurgias não cardíacas: o dilema entre manter ou suspender. Rev Bras 

Clin Med. São Paulo, v.9, n.3, p. 218-24, mai./jun. 2011. 

 

MALAQUIAS, M.V.B et al. 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial. Arq 

Bras Cardiol, v. 107(3Supl.3), p. 1-83, 2016. 



70 

 

MANSUR, A. E. P.; FAVARATO, D. Mortality due to cardiovascular diseases in 

Brazil and in the metropolitan region of São Paulo: a 2011 update. Arq Bras Cardiol, v. 

99, n. 2, p. 755-61, Aug 2012.  

MANSUR, A. E. P.; FAVARATO, D. Trends in Mortality Rate from 

Cardiovascular Disease in Brazil, 1980-2012. Arq Bras Cardiol, v. 107, n. 1, p. 20-5, 

Jul 2016.  

MANSUR, A. P. et al. Trends in death from circulatory diseases in Brazil between 

1979 and 1996. Arq Bras Cardiol, v. 76, n. 6, p. 497-510, Jun 2001.  

MATHERS, C. D.; LONCAR, D. Projections of global mortality and burden of 

disease from 2002 to 2030. PLoS Med, v. 3, n. 11, p. e442, Nov 2006. 

MEARA, J. G.; HAGANDER, L.; LEATHER, A. J. M. Surgery and global health: 

a Lancet Commission. Lancet, v. 383, n. 9911, p. 12-13, Jan 2014.  

MENDES, W.; MOURA, M.L.O. Avaliação de eventos adversos cirúrgicos em 

hospitais do Rio de Janeiro. Rev Bras Epidemiol, v. 15, p. 523-35, 2012. 

MEHTA, S. R. et al. Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose 

versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for 

acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial 

trial. Lancet, v. 376, n. 9748, p. 1233-43, Oct 2010. 

MORA, S.; MANSON, J. E. Aspirin for Primary Prevention of Atherosclerotic 

Cardiovascular Disease: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA Intern Med, v. 

176, n. 8, p. 1195-204, Aug 2016.  

MOZAFFARIAN, D. et al. Heart disease and stroke statistics--2015 update: a 

report from the American Heart Association. Circulation, v. 131, n. 4, p. e29-322, Jan 

2015.  

MUNRO, J.; BOOTH, A.; NICHOLL, J. Routine preoperative testing: a 

systematic review of the evidence. Health Technol Assess, v. 1, n. 12, p. i-iv; 1-62, 1997. 

MURRAY, C.J; LOPEZ, A.D. Global mortality, disability, and the contribution 

of risk factors: Global Burden of Disease Study.Lancet, v. 17, n. 349(9063), p. 1436-42, 

May, 1997. 

NARR, B. J. et al. Outcomes of patients with no laboratory assessment before 

anesthesia and a surgical procedure. Mayo Clin Proc, v. 72, n. 6, p. 505-9, Jun 1997.  

NICOLAU, J. C. et al. Use of demonstrably effective therapies in the treatment of 

acute coronary syndromes: comparison between different Brazilian regions. Analysis of 

the Brazilian Registry on Acute Coronary Syndromes (BRACE). Arq Bras Cardiol, v. 

98, n. 4, p. 282-9, Apr 2012.  



71 

 

NOGUEIRA, M. C.; RIBEIRO, L. C.; CRUZ, O. G. [Social inequalities in 

premature cardiovascular mortality in a medium-size Brazilian city]. Cad Saude 

Publica, v. 25, n. 11, p. 2321-32, Nov 2009.  

OLIVETTI G.  et al. Cardiomyopaty of the aging human heart: myocyte loss and 

reactive cellular hypertrophy. Cir Res, v. 68, p.1560-68, 1991 

 

OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Segundo desafio global para 

a segurança do paciente: Cirurgias seguras salvam vidas. Tradução Marcela Sánchez 

Nilo e Irma Angélica Durán. Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana da Saúde; 

Ministério da Saúde; Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2009. 211 p. 

OSCARSSON, A. et al. To continue or discontinue aspirin in the perioperative 

period: a randomized, controlled clinical trial. Br J Anaesth, v. 104, n. 3, p. 305-12, Mar 

2010.  

OZAO-CHOY, J. et al. Clopidogrel and bleeding after general surgery 

procedures. Am Surg, v. 74, n. 8, p. 721-5, Aug 2008.  

PATRONO, C. et al. Platelet-active drugs: the relationships among dose, 

effectiveness, and side effects: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and 

Thrombolytic Therapy. Chest, v. 126, n. 3 Suppl, p. 234S-264S, Sep 2004.  

PEARSE, R. M. et al. Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort 

study. Lancet, v. 380, n. 9847, p. 1059-65, Sep 2012.  

PRIEBE, H. J. Triggers of perioperative myocardial ischaemia and infarction. Br 

J Anaesth, v. 93, n. 1, p. 9-20, Jul 2004.  

PUELACHER, C. et al. Perioperative Myocardial Injury After Noncardiac 

Surgery: Incidence, Mortality, and Characterization. Circulation, Dec 2017.  

QURESHI, A. I. et al. Educational attainment and risk of stroke and myocardial 

infarction. Med Sci Monit, v. 9, n. 11, p. CR466-73, Nov 2003.  

ROURE NUEZ, C. et al. [Effectiveness of a perioperative chronic medication 

reconciliation program in patients scheduled for elective surgery]. Med Clin (Barc), v. 

139, n. 15, p. 662-7, Dec 2012.  

SCHMIDT, M. I. et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and 

current challenges. Lancet, v. 377, n. 9781, p. 1949-61, Jun 2011.  

SILVA, M. V. et al. Platelet antiaggregants in primary and secondary prevention 

of atherothrombotic events. Arq Bras Cardiol, v. 100, n. 6, p. e78-84, Jun 2013.  

SKOWRON, K. B.; ANGELOS, P. Surgical Informed Consent Revisited: Time 

to Revise the Routine? World J Surg, v. 41, n. 1, p. 1-4, 01 2017.  



72 

 

SLANKAMENAC, K. et al. The comprehensive complication index: a novel 

continuous scale to measure surgical morbidity. Ann Surg, v. 258, n. 1, p. 1-7, Jul 2013.  

SOKOL, D. K.; WILSON, J. What is a surgical complication? World J Surg, v. 

32, n. 6, p. 942-4, Jun 2008.  

SOM, R. et al. Surgical workload, risk factors and complications in patients on 

warfarin with gastrointestinal bleeding. Int J Surg, v. 8, n. 1, p. 52-5, 2010.  

SQUIZZATO, A. et al. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for 

preventing cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev, v. 12, p. CD005158, 12 

2017.  

STONE, D. H. et al. Clopidogrel is not associated with major bleeding 

complications during peripheral arterial surgery. J Vasc Surg, v. 54, n. 3, p. 779-84, Sep 

2011.  

STRACIERI, L.D.S. Cuidados e complicações pós-operatórias. Medicina 

(Ribeirão Preto), v. 41, n. 4, p. 465-8, 2008. 

TAYLOR, D. W. et al. Low-dose and high-dose acetylsalicylic acid for patients 

undergoing carotid endarterectomy: a randomised controlled trial. ASA and Carotid 

Endarterectomy (ACE) Trial Collaborators. Lancet, v. 353, n. 9171, p. 2179-84, Jun 

1999.  

VAN WAES, J. A. et al. Myocardial injury after noncardiac surgery and its 

association with short-term mortality. Circulation, v. 127, n. 23, p. 2264-71, Jun 2013.  

VELANOVICH, V. The value of routine preoperative laboratory testing in 

predicting postoperative complications: a multivariate analysis. Surgery, v. 109, n. 3 Pt 

1, p. 236-43, Mar 1991.  

VENDITES, S. et al. Aspectos gerais da avaliação pré-operatória do paciente 

idoso cirúrgico. Arq Bras Cir Dig, v. 23, n. 3, p. 173-182, 2010 

WEISER, T. G. et al. Size and distribution of the global volume of surgery in 

2012. Bull World Health Organ, v. 94, n. 3, p. 201-209F, Mar 2016.  

WEISER, T. G. et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling 

strategy based on available data. Lancet, v. 372, n. 9633, p. 139-44, Jul 2008. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION-WHO. Obesity: preventing and managing 

the global epidemic. Report of a World Health Organization Consultation.Geneva, n. 284, 

p. 256, 2000. 

World Health Organization. Report of a WHO 1977. The Selection of Essential 

Drugs. Expert Committee. Geneva: World Health Organization; 1977. p: 7-35 (WHO 

Technical Report Series, No. 615). 



73 

 

WIVIOTT, S. D. et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary 

syndromes. N Engl J Med, v. 357, n. 20, p. 2001-15, Nov 2007. 

WOLF, A. M. et al. Safety of perioperative aspirin therapy in pancreatic 

operations. Surgery, v. 155, n. 1, p. 39-46, Jan 2014.  

YU, P. C. et al. Non-cardiac surgery in developing countries: epidemiological 

aspects and economical opportunities--the case of Brazil. PLoS One, v. 5, n. 5, p. e10607, 

May 2010.   

YUSUF, S. et al. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute 

coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med, v. 345, n. 7, p. 494-

502, Aug 2001.  

XAVIER, H.T. et al. V diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da 

arterosclerose. Arq Bras Cardiol, v. 101(4Supl.1), p.1-22, 2013. 

ZAMBOURI, A. Preoperative evaluation and preparation for anesthesia and 

surgery. Hippokratia, v. 11, n. 1, p. 13-21, Jan 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

APÊNDICE A 

 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PACIENTES PARA COLETA DE DADOS  

 

 
O MANEJO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS EM PERIOPERÁTORIO DE CIRURGIAS NÃO 

CARDÍACAS E OS RISCOS DE SANGRAMENTO OU DE EVENTO CARDIOVASCULAR EM HOSPITAL DE 

ALTA COMPLEXIDADE 
 
 

- Data da entrevista: / / 

- Entrevistador: 

Parte 1 – Dados Sociodemográficos 

c Nome do paciente: 

d Idade: 

e Telefone(s) do paciente: 

f 
Peso: 

g 
Altura: 

h Escolaridade: Nenhuma ( ) Médio ( )completo( )incompleto Fundamental ( )completo ( )incompleto 

Superior  (  )completo (  )incompleto 

i 
Estado civil: Casado ( ) Solteiro ( ) Viúvo ( ) Separado ( ) União estável ( )  

j 
Ocupação: Do lar ( ) Empregado ( ) Desempregado ( ) Aposentado ( ) Outro (  ), especifique 

k 
Possui filhos: ( )sim, quantos?_______ ( )não 

l Cidade natal:                                                                        

 

Parte 2- Antecedentes Pessoais 

a 
História de doença atual: (  ) sim, qual?________________, quanto tempo?________ (  )não 

b Já foi submetido a alguma cirurgia cardíaca: sim (  ), qual?__________________, quando?________________ 
Não (  )                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

PRODUÇÃO DA TESE EM CONGRESSOS 

 

 

Com o trabalho intitulado “PERFIL DA CONDUTA DO MÉDICO CIRURGIÃO 

QUANTO À MANUTENÇÃO OU SUSPENSÃO DO ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO E DO CLOPIDOGREL ANTES DE CIRURGIAS NÃO 

CARDÍACAS”, recebemos os seguintes prêmios: 

 

1- Trabalho de apresentação oral condecorado com MENÇÃO HONROSA em virtude do 

destacado valor científico para a Farmácia Hospitalar Brasileira, durante o XI Congresso 

Brasileiro de Farmácia Hospitalar, promovido pela Sociedade Brasileira de Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde de 15- 17 de junho de 2017 em Brasília-DF; 

 

2- Trabalho classificado em primeiro lugar na categoria Tema Livre e-Poster no XIII 

Congresso Sergipano de Cardiologia, realizado de 19-21 de outubro de 2017, em Aracaju-

SE, certificado pela Sociedade Brsileira de Cardiologia; 

 

 

3- Prêmio de honra ao mérito pela qualidade acadêmica e relevância social no I Congresso 

Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, 6º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de 

Medicamentos, I Congresso Pan-Americano sobre o Uso Racional de Medicamentos, I 

Congresso Latino-Americano de Estudantes de Farmácia, II Congresso Brasileiro de 

Farmácia Estética, II Simpósio Farmacêutico de Nutracêuticos e III Encontro nacional de 

Educadores em Farmácia Clínica, realizados pelo Conselho Federal de Farmácia, 

Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e correalização do Ministério da Saúde, 

nos dias 15 a 18 de novembro de 2017, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, em 

Foz do Iguaçu, Paraná. 

 


