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RESUMO 

 INTRODUÇÃO. Por vários anos, os antagonistas da vitamina K, as heparinas e, mais tarde, o 

fondaparinux eram os únicos anticoagulantes disponíveis. Apesar de eficazes na prevenção/tratamento 
do tromboembolismo, estes têm limitações importantes. Para desenvolver o “anticoagulante ideal”, os 

investigadores têm centrado as atenções no desenvolvimento de novos fármacos inibidores directos de 
um factor da coagulação específico, de administração oral. 

 OBJECTIVOS. Esta revisão pretende analisar a eficácia e segurança, verificadas em ensaios clínicos, dos 
novos anticoagulantes orais mais promissores, os inibidores directos da trombina ou do factor Xa, na 

prevenção/tratamento do tromboembolismo venoso, na prevenção secundária das síndromes 
coronárias agudas e na prevenção de acidentes vasculares cerebrais nos doentes com fibrilação 
auricular. 

 DESENVOLVIMENTO. O rivaroxabano (inibidor directo do factor Xa) e o dabigatrano etexilato (inibidor 
directo da trombina), ambos de administração oral, foram recentemente aprovados para a prevenção 

do tromboembolismo venoso após artroplastia da anca ou do joelho. Têm sido realizados inúmeros 
estudos, em todas as fases de investigação, com estes e outros anticoagulantes das mesmas classes, 

para as várias indicações da anticoagulação. O apixabano (inibidor directo do factor Xa) tem-se 
destacado como um novo anticoagulante promissor. 

 CONCLUSÕES. Os novos anticoagulantes orais são farmacologicamente previsíveis, não necessitam de 

monitorização laboratorial frequente e, como sugerido por inúmeros estudos, são eficazes e seguros a 
curto e longo prazo. Espera-se que melhorem o tratamento das doenças tromboembólicas e que 

reduzam o encargo associado ao tratamento crónico. No futuro, comparações directas entre estes 
fármacos serão necessárias para avaliar a respectiva relação risco-benefício. 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE 

 Trombina, factor Xa, dabigatrano, rivaroxabano, apixabano, tromboembolismo, coagulação. 
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INTRODUÇÃO 

 Apesar do progresso no diagnóstico e tratamento, as doenças tromboembólicas continuam a ser 
causas major de morbilidade e mortalidade a nível mundial.1,2,3 Enquanto a trombose arterial é a causa 

mais comum do enfarte agudo do miocárdio (EAM), dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) 
isquémicos e da gangrena das extremidades, as complicações da trombose venosa profunda (TVP) 

incluem a embolia pulmonar (EP) e a síndrome pós-trombótica.1,4,5 O sistema da coagulação, em 
interacção com a activação plaquetária, está centralmente envolvido quer na formação do trombo 

arterial quer do venoso.6 

 O trombo arterial consiste num aglomerado plaquetário unido por pequenas quantidades de fibrina 
(“trombo branco”). Devido à predominância de plaquetas, as estratégias para inibir a trombogénese 

arterial centram-se no uso de agentes antiplaquetários e, em certas circunstâncias, de 
anticoagulantes.4,5 

 O trombo venoso, ao contrário do arterial, raramente se forma em áreas de lesão vascular evidente. 
É composto essencialmente por fibrina e hemácias retidas (trombos “vermelhos”) e contém poucas 

plaquetas. Assim, os anticoagulantes são a base da prevenção e do tratamento do tromboembolismo 
venoso (TEV).4,5 

 As indicações actualmente definidas para a anticoagulação incluem a profilaxia e tratamento do 
TEV/EP, a prevenção de eventos cardioembólicos nos doentes com FA ou próteses valvulares mecânicas 

e a prevenção secundária nos doentes com síndromes coronárias agudas (SCA) ou submetidos a 
intervenção coronária percutânea (PCI).5,7,8,9,10 

 A incidência anual do TEV é de aproximadamente 0,1% (1% nas pessoas com mais de 60 anos).11 O 

estudo multinacional ENDORSE (2008) demonstrou que mais de metade de todos os doentes 
hospitalizados têm um risco aumentado de desenvolver TEV, principalmente os com patologia 

cirúrgica.12 O TEV pode também surgir espontaneamente em doentes com factores de risco como 
trombofilia ou cancro. Contudo, em cerca de metade dos doentes com um episódio espontâneo, não se 

identificam factores predisponentes específicos na apresentação do quadro.13 

 A apresentação do TEV é variável. Pode ser subclínica, pode surgir como uma TVP sintomática ou 

subitamente sob a forma de EP rapidamente fatal.13 A EP é responsável por 5-10% das mortes 
hospitalares, fazendo com que o TEV seja a primeira causa prevenível de morte intra-hospitalar.12 O TEV 

também se associa a um risco aumentado de complicações a longo-prazo, nomeadamente a síndrome 
pós-trombótica, o TEV recorrente e a hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, que contribuem, 

substancialmente, para a morbilidade do doente assim como acarretam custos de tratamento 
acrescidos.12,11 Apesar de as heparinas e os antagonistas da vitamina K (AVK) serem bastante eficazes no 

tratamento e na redução do risco de recorrência do TEV, o seu uso está comprometido devido às suas 
limitações de risco-benefício e inconveniência, daí que muitos doentes interrompam o tratamento 

recomendado.14 
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 A FA é a arritmia cardíaca persistente mais comum (afecta aproximadamente 4,5 milhões de pessoas 
na UE) e um importante factor de risco independente para AVC (causa 15% dos AVC nos EUA).4,8 Estima-

se que o número de casos aumente dramaticamente nos próximos 50 anos, devido ao envelhecimento 
populacional.4,15 

 A FA é uma disfunção crónica da contractilidade auricular que, ao comprometer o esvaziamento do 
apêndice auricular, eleva o risco de ocorrência de tromboembolismo.4,15 A incidência de AVC nestes 

doentes, na ausência de tratamento antitrombótico, atinge os 4,5%/ano.8 Assim, um dos principais 
objectivos do tratamento crónico da FA é prevenir o tromboembolismo e reduzir o risco de AVC. Os 

únicos fármacos aprovados para este efeito são o ácido acetilsalicílico (AAS) e os AVK.15 

 As SCA, causa líder de morbilidade e mortalidade mundiais, incluem a angina instável e o EAM sem 
ou com elevação do segmento ST.16,17 A causa subjacente das SCA é a aterotrombose.16,18 Actualmente, 

a maioria dos doentes com uma SCA sobrevive ao evento inicial sem perturbação da sua qualidade de 
vida.17 Aproximadamente 10-15% destes doentes virão a sofrer uma recorrência do evento cardíaco 

isquémico ou morte nas 4-6 semanas após a apresentação do quadro, apesar da administração de AAS, 
daí o benefício de instituir terapêutica anticoagulante preventiva secundária. A anticoagulação oral é a 

mais vantajosa nestes casos.16,20 

 Apesar de bem estabelecidos e eficazes, os anticoagulantes actualmente disponíveis para 

administração oral crónica (os AVK) têm uma farmacocinética e farmacodinâmica imprevisíveis, 
requerendo uma monitorização apertada e ajustes frequentes das doses, além de terem um início de 

acção lento, factos que limitam o seu uso em monoterapia. Portanto, recai sobre a investigação clínica a 
responsabilidade de projectar e estudar novos fármacos que possam revolucionar a forma como os 
médicos acompanham e tratam estes doentes com estas patologias. 

 Nos últimos anos, os avanços na compreensão da actuação do sistema da coagulação permitiram o 
desenvolvimento de novos agentes farmacológicos nesta área. O alvo da terapêutica anticoagulante 

centra-se agora na inibição de factores específicos da coagulação, dos quais se incluem os factores IIa e 
Xa, e na administração oral, a via que deve ser privilegiada e a que é mais cómoda para os doentes, 

particularmente para aqueles que necessitam de anticoagulação crónica em ambulatório. 
 Espera-se que, nos próximos anos, à maioria dos doentes com indicação para terapêutica 

anticoagulante seja feita a prescrição de fármacos modernos com um perfil mais seguro, eficaz e 
cómodo do que os actuais.21 

 

O SISTEMA HEMOSTÁTICO 

 No sentido de esclarecer o papel dos novos anticoagulantes na prevenção/tratamento do 

tromboembolismo, é necessário tecer algumas considerações acerca do sistema hemostático, o qual é 
responsável pelo equilíbrio normal entre factores pró-coagulantes e anticoagulantes.4,22 Os principais 

componentes deste sistema incluem o mecanismo dependente das plaquetas (hemostase primária), a 
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Figura 1. Fase de iniciação do sistema da 
coagulação (adaptado de Monroe e Hoffman).24 

Figura 2. Fase de amplificação do sistema da coagulação (adaptado de 
Monroe e Hoffman).24 

coagulação (hemostase secundária) e a fibrinólise (hemostase terciária).23 De acordo com o objectivo 
desta revisão bibliográfica, centrar-me-ei particularmente na hemostase secundária. 

 A “cascata da coagulação” foi inicialmente descrita como duas vias clássicas distintas (extrínseca e 
intrínseca), cada uma com reacções enzimáticas em cadeia que culminavam na formação de um coágulo 

de fibrina estável. Contudo, recentemente, a coagulação tem sido descrita como um processo complexo 
cujo modelo é baseado no papel das células intervenientes, nomeadamente as células apresentadoras 

de factor tecidual (FT) e as plaquetas. Este sistema divide-se em três fases distintas mas interligadas: 
iniciação (Figura 1), amplificação (Figura 2) e propagação (Figura 3).1,24 

 A fase de iniciação (Figura 1), classicamente denominada via 
extrínseca, ocorre nas células que expressam FT. Nos vasos 

sanguíneos íntegros, o FT localiza-se maioritariamente na matriz 
extracelular entre e sob as células endoteliais, constituindo um 

revestimento protector dos vasos sanguíneos pronto a activar a 
coagulação após lesão vascular. A associação FT-FVIIa 

(complexo tenase extrínseca) acelera a activação dos factores IX 
e X. O FXa localizado na superfície celular está relativamente 

protegido da inactivação mas, quando livre, é rapidamente 
inibido pela antitrombina (AT) e pelo inibidor da via do FT 

(TFPI). Pelo contrário, o FIXa pode mover-se da superfície 
celular, onde foi formado, para plaquetas próximas ou outras superfícies celulares (não sofre inibição 

pelo TFPI e a inibição pela AT é muito mais lenta). O FXa associa-se ao FVa (complexo protrombinase) e 
ao Ca2+, na superfície das células portadoras de FT. O FV pode ser activado pelo próprio FXa, mas o FVa 

pode também ser secretado pelas plaquetas activadas. A pequena quantidade de trombina sintetizada 
pelo complexo FXa/FVa recém-formado, nas células portadoras de FT, é crucial para garantir a eficácia 

da iniciação da coagulação e para a amplificação da mesma.1,23,24 

 Uma vez formada, a trombina pode deslocar-se das células portadoras de FT até às plaquetas locais, 
onde se liga ao receptor GPIb, iniciando a 

fase de amplificação (Figura 2). A ligação da 
trombina às plaquetas permite a interacção 

da mesma com outros componentes da 
superfície plaquetária com a consequente 

clivagem da proteína PAR-1, levando à 
intensificação da actividade procoagulante 

plaquetária iniciada durante o fenómeno 
de adesão. Outra função da trombina 

formada inicialmente é a libertação e a 
activação do factor VIII que, na sua forma 

inactiva, se encontra ligado ao factor de 
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Figura 3. Fase de propagação do sistema da coagulação (adaptado de 
Monroe e Hoffman).24 

Figura 4. Activação da PC e consequente 
inactivação dos factores Va e VIIIa 
(adaptado de Wouwer et al).28 

von Willebrand (vWF) (o qual tem um papel importante na adesão plaquetária), e a activação dos 
factores V e XI na superfície plaquetária.24 

 A fase de propagação, classicamente 

denominada via intrínseca, ocorre nas 
plaquetas activadas (Figura 3).24 O FIXa, 

gerado na fase de iniciação e pelo FXIa na 
superfície plaquetária, liga-se ao FVIIIa 

(complexo tenase intrínseca). Como o FXa 
não se difunde livremente, tem de ser 

produzido directamente na superfície 
plaquetária pelo complexo FIXa/FVIIIa. O FXa 

assim formado associa-se rapidamente ao 
FVa e ao Ca2+, na superfície da plaqueta. Este 

complexo protrombinase cataliza a 
conversão da protrombina em trombina, a 

protease essencial do sistema da coagulação, produzindo-se grandes quantidades desta (por cada 
molécula de FXa formam-se, aproximadamente, 1000 moléculas de trombina).25 

 A trombina gera reacções pró-coagulantes e anticoagulantes. Além da conversão do fibrinogénio 
solúvel numa matriz de fibrina insolúvel, a trombina também é responsável pela estabilização do 

coágulo através da activação do FXIII (que favorece a formação de ligações cruzadas covalentes entre as 
moléculas de fibrina). A trombina dificulta a acção fibrinolítica pela activação do inibidor da fibrinólise 
mediado pela trombina (TAFI), que remove resíduos terminais de lisina e arginina da fibrina (sítios de 

ligação das enzimas fibrinolíticas), pela ligação ao receptor PAR-4 (que assegura uma desgranulação 
total das plaquetas) e pela sua própria incorporação na estrutura do coágulo. Esta incorporação diminui 

a eficácia da inactivação pela AT, a qual é a responsável major pela inibição de factores livres (IIa, IXa, Xa 
e XIa), protegendo a circulação de enzimas libertadas do local da lesão.4,23,24,26 

 Há vários mecanismos anticoagulantes naturais que auxiliam na 
restrição da formação do tampão hemostático ao local da lesão, dos 

quais se incluem: o sistema trombomodulina (TM) - proteína C (PC) - 
proteína S (PS) (Figura 4); os inibidores plasmáticos dos factores da 

coagulação; uma ecto-ADPase que inibe a amplificação da activação 
plaquetária pela libertação de ADP; os heparinóides na superfície 

endotelial que, ao ligarem-se à AT, aumentam a sua actividade; e a 
própria sequestração dos factores da coagulação activados no 

coágulo hemostático (incapazes de se difundir através da camada 
sobrejacente de coágulo).24,26,27 A TM tem actividades anticoagulantes directa e indirecta. Enquanto a 

directa envolve a ligação, neutralização e degradação da trombina, a indirecta actua por intermédio da 
activação da PC pelo complexo TM-trombina (Figura 4).23,24 A PC activada (APC), suportada pela PS, é 

assim capaz de clivar a ligação dos factores VIIIa e Va aos fosfolípidos de membrana das células 
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Figura 5. Tríade de Virchow (retirado de Haas).22 

endoteliais, mas não das plaquetas.24,27 A relevância clínica deste sistema trombina-TM-APC-PS é 
evidente pelo estado de hipercoagulabilidade geralmente associado a indivíduos com deficiências 

funcionais das proteínas C ou S ou com o factor V de Leiden (mutação no FVa que o torna resistente à 
inactivação pela APC).28 

 

FISIOPATOLOGIA E ETIOLOGIA DO TROMBOEMBOLISMO 

 A patogénese da trombose envolve 3 factores colectivamente conhecidos como a “tríade de 
Virchow”, postulada há 150 anos (Figura 5). 

Esses factores são a lesão da parede vascular, 
a estase circulatória e a hipercoagulabilidade 

(Figura 5).11,22,29 À luz do conhecimento 
médico actual, esta tríade é a base para a 

avaliação dos factores de risco para 
tromboembolismo, cuja causa, na maioria das 

vezes, é multifactorial (Tabela 1).30 

 As circunstâncias clínicas, nomeadamente 

as cirurgias e os grandes traumatismos, e as 
doenças em causa, das quais se destacam as 

trombofilias e as neoplasias, exercem uma 
influência profunda no risco de 
tromboembolismo (Tabela 1).22 

 Após cirurgias ortopédicas extensas, como as artroplastias, há danificação dos tecidos moles e do 
osso, com intravasão de constituintes de osso que lesionam o endotélio, e estase do fluxo sanguíneo 

venoso devido à posição dos membros adoptada durante a cirurgia. A grande libertação de FT e a lesão 
endotelial contribuem para o ambiente altamente trombótico que é gerado.31 Sem profilaxia, 40-60% 

dos doentes submetidos a cirurgia ortopédica major (artroplastia electiva da anca (AEA) ou do joelho 
(AEJ)) desenvolveria TVP.16 Para minimizar o risco tromboembólico nestes doentes, a terapêutica 

anticoagulante profiláctica é prática standard e inclui as heparinas, os AVK, o fondaparinux e métodos 
mecânicos. Apesar da tromboprofilaxia, 15-20% dos doentes submetidos a AEA e 30-40% dos 

submetidos a AEJ desenvolvem TEV subclínico e 2-4% de todos estes doentes têm pelo menos um 
episódio de TEV sintomático nos 3 meses seguintes à cirurgia.9,32 

 A síndrome de Trousseau refere-se à ocorrência de fenómenos trombóticos (principalmente 
venosos) em doentes oncológicos. Como causas desta associação apontam-se factores da própria 

neoplasia bem como o tratamento agressivo instituído a estes doentes. A activação da coagulação (e das 
plaquetas) pode ser directa, devido à presença de substâncias com actividade pró-coagulante na 

superfície das células tumorais, ou indirecta, devido à libertação de interleucinas e factor de necrose 
tumoral pela interacção dos monócitos/macrófagos com as células neoplásicas. O mecanismo pelo qual 
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Tabela 1. Factores de risco para TEV (retirado de Bates 
et al).11 

Tabela 2. Características clínicas para despiste de trombofilias 
(adaptado).35,36,37 

certos quimioterápicos aumentam o risco de trombose ainda não está bem esclarecido. A superfície 
trombogénica de cateteres venosos centrais, muitas vezes utilizados para administração 

medicamentosa nestes doentes, activa as plaquetas e alguns factores da coagulação. Além disso, estes 
instrumentos podem ser colonizados por bactérias capazes de libertar substâncias que predispõem a 

trombose (endotoxinas pelas Gram-negativas e mucopolissacarídeos pelas Gram-positivas).33 

 Os doentes que desenvolvem TEV no contexto de um 
factor de risco transitório, como uma cirurgia, têm um 

baixo risco de recorrência após interrupção da 
anticoagulação. Pelo contrário, 33% dos doentes sem 

factores de risco identificados terá uma recorrência na 
década seguinte e o risco de recorrência ao ano é 

superior a 10%.34 Em aproximadamente 50% dos doentes 
com TEV “espontâneo”, não se identifica nenhum factor 

desencadeante (TEV idiopático) e a outra metade tem 
uma trombofilia (anomalia genética/adquirida dos 

mecanismos hemostáticos que predispõe a 
trombose).34,35 As trombofilias congénitas são 

responsáveis por 24-37% de todos os TEV na população 
caucasiana, sendo as mais comuns as mutações do factor 

V de Leiden e do gene da protrombina G20210A.34,36 O 
risco relativo de trombose devido a um factor de risco 

congénito depende não só da identificação da mutação 
mas também do genótipo (risco superior nos casos 

homozigóticos ou duplos heterozigóticos) e da 
associação a factores de risco adquiridos (o risco pode 

aumentar de forma exponencial).36 Os anticorpos anti-
fosfolipídeos são um grupo heterogéneo de anticorpos que pode ser detectado como anticorpos 

anticardiolipina ou anticoagulante lúpico e constituem a trombofilia adquirida mais frequente.34 O risco 
relativo de um primeiro episódio de TEV nos doentes com os diferentes distúrbios trombofílicos varia de 

2 a 50 (Tabela 1) e é superior quando há 
associação de diferentes factores.11,34 

 Os indivíduos com trombofilia apresentam 
características clínicas próprias (Tabela 2). Na 

presença destas e após um estudo minucioso da 
história clínica (pessoal e familiar, história 

obstétrica e factores de risco adicionais 
constitucionais ou medicamentosos) deverá ser 

feito o despiste para as trombofilias mais 
prevalentes e importantes (factor V de Leiden, 
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Tabela 3. Características de um anticoagulante ideal 
(retirado de Bounameaux).39 

protrombina G20210A, antitrombina, proteínas C e S, anticorpos antifosfolipídeos e doseamentos dos 
níveis de homocisteína e FVIII). A estratificação do risco de recorrência tromboembólica seguir-se-á ao 

conhecimento do resultado dos testes, assim como a avaliação da necessidade de estudar a família e de 
instituir terapêutica anticoagulante a longo-prazo ou de curta duração durante períodos de risco 

aumentado (por exemplo, durante a gravidez ou após uma cirurgia).36,37 
 

DIFERENÇAS ENTRE OS ANTICOAGULANTES ACTUAIS E OS DA NOVA GERAÇÃO 

 A farmacoterapêutica dos distúrbios trombóticos surgiu na primeira metade do século XX com a 

descoberta da “heparina” por McLean et al em 1916, sendo pela primeira vez utilizada no tratamento da 
trombose pós-cirúrgica em 1936. Em 1920, o cientista Henrik Dam descobriu a vitamina K e verificou 

que a sua ausência provocava uma doença hemorrágica em pintainhos, os quais evidenciavam níveis 
plasmáticos reduzidos de protrombina. Link, em 1939, sintetizou o dicumarol e uma série de congéneres 

antagonistas da vitamina K (AVK), o mais potente dos quais denominou de “varfarina”, cujo primeiro uso 
clínico data de 1955. Em 1999, a varfarina foi o 11º fármaco mais prescrito nos EUA.38 

 Como demonstraram reduzir significativamente o 
risco tromboembólico, as heparinas, na liderança da 

profilaxia e do tratamento antitrombótico parenteral e 
agudo, e os AVK, no tratamento oral e crónico, têm sido 

administrados, por rotina, por mais de 50 anos e, na 
ausência de anticoagulantes alternativos, as suas 
limitações tiveram de ser aceites.21,27,31,39 No entanto, 

tanto os AVK como as heparinas [heparina não 
fraccionada (HNF) e heparinas de baixo peso molecular 

(HBPM)] estão longe de ser os anticoagulantes ideais 

(Tabelas 3 e 4) e apresentam contra-indicações 
relevantes (Tabela 5).31,40 

 A heparina exerce o seu efeito anticoagulante ao ligar-se à AT activando-a, formando-se um 
complexo heparina-AT que acelera a velocidade com que a AT inibe as enzimas da coagulação activadas 

(1000 vezes superior comparativamente à acção da AT por si só), nomeadamente os factores IIa, IXa, Xa, 
XIa e XIIa. A principal acção da heparina é bloquear a trombina.1,4 

 A HNF foi, durante vários anos, o golstandard da anticoagulação imediata. No entanto, tem várias 
limitações (Tabela 4). O tratamento com heparina melhorou substancialmente com o aparecimento das 

HBPM (fragmentos de heparina). Apesar de o mecanismo de acção ser similar, estas apresentam 
algumas vantagens (Tabela 4), nomeadamente um efeito anticoagulante mais consistente e uma maior 

acção inibitória sobre o FXa, comparativamente ao FIIa. O facto de a HBPM mais promissora, a 
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enoxaparina, ser a que tem uma maior razão de actividade anti-Xa/anti-IIa está na base do crescente 
interesse em desenvolver fármacos cujo alvo directo seja o factor Xa.1,21 

 As heparinas, tanto a 
HNF como as HBPM, são 

produtos naturais 
isolados de material 

animal e, como tal, 
conferem um risco 

teórico de 
contaminação com 

patogénios, como vírus 
e priões, e podem 

desencadear reacções 
cruzadas com algumas 

proteínas humanas, 
particularmente com o 
factor 4 plaquetário 

(PF4), resultando em 
trombocitopenia 

induzida pela heparina 
(TIH).21,39 

 Os AVK, dos quais fazem parte a varfarina e o acenocumarol, têm uma acção indirecta ao prevenir a 
síntese dos factores dependentes da vitamina K (factores II, VII, IX e X assim como as proteínas C e S), 

por inibição da vitamina K epóxido-redutase. Esta é necessária para a γ-carboxilação dos resíduos de 
glutamato dos factores da coagulação para que adquiram uma conformação que promove a ligação a 

co-factores na superfície fosfolipídica. O início de acção destes fármacos é atrasado até que os novos 
factores da coagulação parcialmente γ-carboxilados, cuja actividade biológica é reduzida/nula, 

substituam os seus análogos totalmente activados. Só é atingido um nível estável de anticoagulação 
após 4 a 7 dias. Portanto, inicialmente, é necessário instituir anticoagulação parenteral concomitante. 

Da mesma forma, o seu efeito perdura após a cessação do tratamento, daí que esteja indicada a sua 
interrupção por alguns dias antes de uma intervenção cirúrgica e a sua substituição por heparina, 
podendo, em situações de urgência, recorrer-se à administração de vitamina K na tentativa de 

antagonizar o efeito anticoagulante dos AVK.4,27,39 
 Outras desvantagens importantes dos AVK incluem a grande variabilidade da relação dose-resposta 

entre os doentes (há 5 polimorfismos do gene do receptor da vitamina K que explicam 25% da variação 
na dosagem da varfarina4), as interacções farmacológicas e com produtos alimentares e a grande 

capacidade de ligação às proteínas plasmáticas.27 Além disso, a janela terapêutica é estreita, o que 
explica o facto de as hemorragias serem complicações tão frequentes (o risco de hemorragia major é de 

2%/ano com os AVK34).27 As hemorragias são as principais causadoras da diminuição da qualidade de 

Tabela 4. Vantagens/desvantagens dos anticoagulantes actuais (retirado de Haas).40 
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vida nos doentes medicados com AVK, daí que a dose destes deva ser cuidadosamente adaptada de 
acordo com a monitorização laboratorial (medições periódicas da RNI).27,41 Estes fármacos também 

atravessam a barreira placentária, estando contra-indicados na gravidez, sendo as HBPM os 
anticoagulantes de escolha nas grávidas.21 

 Contudo, os AVK continuam a ser os anticoagulantes mais prescritos, devido, em grande parte, à sua 
comodidade de administração, tornando-os os mais apelativos para uma administração crónica.27 

 

 
 Actualmente, a estratégia da farmacologia nesta área tem sido o desenvolvimento de novos 

fármacos antitrombóticos baseados na inibição selectiva de um factor da coagulação específico.6 De 
facto, nos últimos 10 anos, têm sido desenvolvidos fármacos para actuar em praticamente todas as 

etapas do sistema da coagulação.27 Estão em investigação os inibidores do complexo FVIIa-FT, para 
prevenir a iniciação da coagulação; os bloqueadores do FIXa, para inibir a propagação da coagulação; os 

inibidores do FXIa; e, finalmente, agentes que aumentam a actividade do complexo da PC.5,42,43,44 
Contudo, tendo em conta o seu papel, a inibição da trombina ou da sua geração pelo FXa representam 

as estratégias mais promissoras para a terapêutica anticoagulante.27 
 

INIBIDORES DIRECTOS DA TROMBINA (IDT) 

 A trombina tem 3 domínios: o domínio activo/catalítico e 2 exosítios: o 1, domínio de ligação aos 
substratos como o fibrinogénio e a fibrina, e o 2, local de ligação da heparina (Figura 6).26 

 Além da formação do complexo trombina-heparina-AT, a heparina pode actuar como uma ponte 
entre a trombina e a fibrina através da ligação simultânea à fibrina e ao exosítio 2 da trombina (Figura 

6). Como ambos os exosítios da trombina estão ocupados por este complexo heparina-trombina-fibrina, 
a actividade enzimática da trombina está relativamente protegida da inactivação realizada pela AT-

heparina.26,47 Assim, as heparinas não inibem a trombina ligada à fibrina. Se, por um lado, a interacção 
da trombina com a fibrina limita os seus efeitos sistémicos, por outro, esta ligação torna-se resistente à 
inactivação e pode constituir um estímulo pró-coagulante local.48 

Tabela 5. Contra-indicações para a administração dos anticoagulantes actuais.45,46 
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 Contrariamente às heparinas, a actividade dos IDT é independente da presença da AT. Estes 
bloqueiam a acção da trombina através da ligação directa ao seu domínio activo/catalítico. Os IDT 

podem ser bivalentes (ligam-se simultaneamente ao exosítio-1 e ao 
domínio catalítico) ou univalentes (ligam-se unicamente ao domínio 

activo) (Figura 7). Estes anticoagulantes, além da trombina livre, 
também conseguem inibir a trombina ligada à fibrina, o que pode 

explicar uma maior eficácia relativamente às heparinas.26,40 

 Além disso, contrariamente aos AVK e às heparinas, os IDT têm 

uma ligação mínima às proteínas plasmáticas e a elementos celulares, 
o que torna a resposta anticoagulante mais previsível e 

consistente.6,26,40 Os IDT têm também um efeito antiplaquetário, ao 
reduzirem a activação das plaquetas mediada pela trombina.26,49 

 Os IDT apresentam uma outra vantagem importante relativamente 
às heparinas: não interagem com o PF4.40 Apesar de ser mandatória a 

descontinuação da heparina quando surge TIH, esta estratégia por si 
só é insuficiente (53% dos doentes desenvolvem tromboembolismo) e 
os AVK estão contra-indicados (podem aumentar o risco de trombose 

pela diminuição rápida da PC).4,36,50 Os IDT são uma alternativa eficaz, 
como demonstrado em vários estudos.51,52,53 

 Na 8ª edição das guidelines da ACCP (2008), eram 3 os IDT 
parenterais aprovados nos EUA: a hirudina e o argatrobano para a 

anticoagulação dos doentes com TIH, e a bivalirudina como alternativa 
à heparina nos doentes que são submetidos a PCI.5 

 A hirudina foi o primeiro IDT aprovado para uso clínico. Apesar de 

ser mais eficaz do que a heparina, associa-se a um risco hemorrágico 
superior. Ao contrário da hirudina, cuja ligação à trombina é 

irreversível, o argatrobano e a bivulirudina têm um perfil de 
segurança mais favorável devido ao seu carácter reversível. Outros 

dois novos IDTs parenterais (flovagatrano e pegmusirudina) estão a 
ser alvo de ensaios clínicos. Contudo, o uso clínico destes fármacos é 

limitado devido à sua administração parenteral obrigatória, o que não 
os torna práticos para um tratamento crónico. Este facto levou ao 

desenvolvimento de novos IDTs orais, dos quais são exemplo o 
ximelagatrano, o AZD0837 e o dabigatrano etexilato.5,40 

 O estudo THRIVE-III3 avaliou o papel do ximelagatrano (pró-
fármaco do megalatrano) na prevenção secundária do TEV. Este 

fármaco foi administrado durante 18 meses a doentes com um 
episódio de TEV submetidos a tratamento anticoagulante standard 

Figura 7. Mecanismo de acção dos IDT 
univalentes e bivalentes (retirado de 
Nisio et al).26 

Figura 6. Mecanismo de acção da 
heparina (retirado de Nisio et al).26 
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prévio durante 6 meses. O ximelagatrano demonstrou reduzir significativamente a recorrência de TEV, 
em comparação com o placebo, com uma incidência de episódios hemorrágicos semelhante à do grupo 

de controlo. No entanto, verificou-se, no grupo de tratamento, um aumento estatisticamente 
significativo dos níveis das aminotransferases hepáticas. Estas elevações foram transitórias, restritas aos 

primeiros 4 meses de tratamento e não culminaram em insuficiência hepática.3 Mais tarde, vários 
estudos se seguiram, não só no âmbito do tratamento/prevenção do TEV mas também na prevenção de 

AVC em doentes com FA e de isquemia recorrente em doentes com EAM recente. Os estudos iniciais 
levaram à sua aprovação temporária na Europa para tromboprofilaxia em doentes submetidos a 

cirurgias ortopédicas major. No entanto, mais tarde, foi retirado do mercado por hepatotoxicidade e 
uma maior incidência de doença coronária nos doentes com FA após a interrupção do medicamento, 

cuja explicação proposta foi a existência de um efeito de rebound.5,49 

 Recentemente, foi avaliado, em estudos de fase II, um novo composto semelhante ao ximelagatrano 
mas que se pensa ter um menor risco de toxicidade hepática: o AZD0837 (pró-fármaco do AR-H067637, 

selectivo, reversível, com um T1/2 de 9-14 horas e excreção renal/fecal).5 Estes estudos foram realizados 
em doentes com FA para verificar a segurança, tolerabilidade, farmacocinética e farmacodinâmica 

daquele IDT, relativamente à varfarina. Com as menores doses de AZD0837, houve uma tendência para 
a diminuição do risco hemorrágico e de efeitos adversos (definidos como desenvolvimento ou 

agravamento de condição médica indesejável), apesar de os distúrbios gastro-intestinais (como diarreia 
e flatulência) terem sido mais comuns e justificarem a maior interrupção do tratamento evidenciada nos 

grupos com o AZD0837, em qualquer dose. Nos grupos com este IDT, verificou-se uma elevação 
reversível de 10% no nível de creatinina sérica que, segundo Lip et al, deve-se à inibição da secreção 

tubular activa da creatinina. Relativamente à toxicidade hepática, evidenciou-se uma superioridade, 
sem significância estatística, na elevação das enzimas hepáticas nos grupos com o AZD0837 (para 

qualquer dose).54 Actualmente, não estão a decorrer mais estudos com este IDT.55 

 O dabigatrano etexilato (pró-fármaco do dabigatrano) tem uma biodisponibilidade de 5-6%, 
necessitando de um microambiente ácido para ser absorvido. Uma vez absorvido é rapidamente 

convertido, por esterases plasmáticas, no dabigatrano, cujo T1/2 é de 8h (após uma dose única) a 17h 
(após múltiplas dosagens), podendo ser administrado, em certos casos, apenas uma vez por dia. A sua 

excreção é praticamente renal (80%), sendo a restante biliar (20%), estando, portanto, contra-indicado 
nos doentes com insuficiência renal.5 Tem uma resposta anticoagulante previsível, sem necessidade de 

monitorização rigorosa do seu efeito terapêutico, com início e fim de acção rápidos (acção máxima às 
2h) e sem interacções clinicamente importantes conhecidas com outros fármacos, como a 

atorvastatina56, o diclofenac57 ou a digoxina58. Segundo Baetz e Spinler, os resultados dos estudos 
referentes à farmacocinética deste IDT devem ser interpretados cautelosamente pois foram realizados 

apenas em indivíduos saudáveis.49 
 Os estudos a longo-prazo relativamente à eficácia deste fármaco, quer no tratamento do TEV59 quer 

na prevenção do AVC nos doentes com FA60, só foram publicados recentemente, e outros estudos estão 
a decorrer (Tabela 6). No entanto, o dabigatrano etexilato já foi aprovado na Europa e no Canadá para a 

tromboprofilaxia após AEA ou AEJ, em adultos.39,49 
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 Antes desta aprovação, foram publicados resultados de vários estudos que avaliaram a eficácia e a 
segurança deste fármaco na prevenção do TEV em doentes submetidos a AEA ou AEJ.61,62,63,64,65 No 

grupo de tratamento do estudo BISTRO-II62 foi administrada uma de quatro doses de dabigatrano 
etexilato (50, 150 ou 225mg a cada 12 horas ou 300mg de toma única diária), 1-4 horas após a cirurgia  e 

durante 6-10 dias. O tratamento do grupo de controlo consistiu em enoxaparina 40mg/dia, a começar 
12 horas antes da cirurgia (conforme o regime europeu). As três doses mais elevadas de dabigatrano 

etexilato associaram-se a uma redução estatisticamente significativa na incidência de 
tromboembolismo, efeito este contrabalançado por um maior risco hemorrágico.62 

 A este estudo seguiram-se 3 de fase III, para a mesma indicação (Tabela 7). O estudo de intervenção 
RE-NOVATE63 comparou as doses de 150 ou 220mg/dia de dabigatrano (com início 1-4 horas depois da 

cirurgia) com a enoxaparina (regime europeu). Os resultados obtidos permitiram verificar uma não-
inferioridade do dabibatrano 

relativamente à enoxaparina.63 
Estes resultados foram 

similares aos do estudo RE-
MODEL64, cujo método foi 

semelhante ao RE-NOVATE, 
diferindo na duração de 
tratamento (28-35 dias no RE-

NOVATE vs 6-10 dias no RE-
MODEL). No estudo RE-

MOBILIZE65, o regime 
terapêutico do grupo de 

controlo foi o norte-americano 
(30mg de enoxaparina duas vezes por dia, com a primeira dose 12-24 horas após a cirurgia) e o do grupo 

de tratamento foi semelhante ao do estudo RE-MODEL, diferindo apenas no início do tratamento, neste 
caso 8-12 horas após a intervenção cirúrgica. A duração dos tratamentos foi de 12-15 dias. Ao contrário 

dos outros estudos de fase III, no RE-MOBILIZE, os episódios tromboembólicos foram significativamente 
mais frequentes no grupo de tratamento com o IDT (33,7% com a dose de 150mg (p=0,0009) e 31,1% 

com a de 220mg (p=0,02) vs 25,3% com a HBPM).65 Segundo Weitz, a inferioridade da acção do IDT, 

Tabela 7. Dabigatrano etexilato vs enoxaparina na tromboprofilaxia da cirurgia 
ortopédica major (estudos de fase III) (retirado de Bounameaux).39 

Tabela 6. Estudos em curso com o IDT dabigatrano etexilato.55 
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verificada neste estudo, em comparação com a não-inferioridade demonstrada nos restantes estudos de 
fase III, pode dever-se à administração de uma dose superior de enoxaparina (regime americano) e/ou 

ao atraso do início do tratamento com dabigatrano etexilato.5 A ocorrência de hemorragias major foi 
rara nos três estudos, não havendo diferenças estatisticamente significativas.63,64,65 

 Os estudos para a prevenção do TEV avaliam doentes com co-morbilidades semelhantes aos doentes 

com FA. Além disso, as condições hemodinâmicas e a patofisiologia da formação do trombo são 
semelhantes no sistema venoso sistémico e na aurícula esquerda nos doentes com TEV e FA, 

respectivamente. Assim, segundo Turpie, os fármacos que demonstram ser eficazes na 
prevenção/tratamento do TEV, também devem, muito provavelmente, sê-lo na prevenção de AVC nos 

doentes com FA.15 
 A primeira avaliação do dabigatrano etexilato, em doentes com FA, foi realizada no estudo PETRO 

(fase II), que decorreu durante 12 semanas. Este permitiu estabelecer uma relação dose-resposta para 
episódios hemorrágicos e um limite superior de tolerabilidade (300mg, duas vezes por dia, de 

dabigatrano quando administrado simultaneamente com 81-325mg de AAS). O dabigatrano, na dose de 
150mg, a cada 12 horas, mostrou ser igualmente eficaz e seguro à varfarina.66 

 Posteriormente, os efeitos a longo-prazo foram avaliados no ensaio clínico RE-LY60, que incluiu 18113 
doentes com FA. Os doentes foram distribuídos por três grupos: 110mg e 150mg de dabigatrano 

etexilato (2 tomas diárias) e varfarina (para um RNI de 2,0-3,0), com ou sem AAS (dose inferior a 
100mg/dia) ou outro agente anti-plaquetário. Em comparação com a varfarina, a incidência de AVC ou 

embolia sistémica foi inferior nos grupos do IDT, assim como a de episódios hemorrágicos major, no 
entanto, nem todos os resultados tiveram significado estatístico (Tabela 8). Sendo assim, o dabigatrano 

etexilato, relativamente à varfarina, demonstrou ter uma eficácia (prevenção de AVC ou embolismo 
sistémico) superior, com uma segurança (prevenção de hemorraghia major) equivalente quando 

administrado na dose de 150mg, e uma eficácia semelhante com uma segurança superior quando 
administrado na dose de 110mg.60 

 A incidência de hemorragias major foi significativamente inferior no grupo de tratamento com a dose 
de 110mg do IDT, relativamente à varfarina, mas o mesmo não se passou com a dose superior de IDT 

(Tabela 8). A complicação mais temida do tratamento com a varfarina é a hemorragia intra-craniana, 
especialmente o AVC hemorrágico. Neste estudo, a verificação de uma incidência desta complicação, 

inferior a um terço da incidência com a 
varfarina (p<0,001), com ambas as 

doses de dabigatrano, sem redução na 
eficácia da prevenção do AVC 

isquémico, sugere uma grande 
vantagem do dabigatrano. Além desta, 

também a incidência de episódios 
hemorrágicos minor, foi 

significativamente superior no grupo 
de controlo com a varfarina, 

Tabela 8. Incidência de AVC ou embolia sistémica e episódios hemorrágicos 
major no estudo RE-LY (retirado de Connolly et al.).60 
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relativamente a ambas as doses do IDT. No entanto, os episódios hemorrágicos gastro-intestinais foram 
significativamente mais frequentes no grupo de tratamento com o IDT na dose de 150mg. Apesar de, 

neste mesmo grupo de tratamento, a incidência de EAM ter sido significativamente superior (0,74%/ano 
vs 0,53%/ano com a varfarina, p=0,048), a de mortes por causa vascular foi significativamente inferior 

(2,28%/ano vs 2,69%/ano com a varfarina, p=0,04). Estes resultados sugerem uma maior protecção da 
varfarina contra eventos isquémicos coronários. No entanto, a explicação para estes achados 

permanece incerta. O único efeito lateral significativamente mais comum nos grupos de tratamento 
com dabigatrano etexilato foi a dispepsia (5,8%, 11,8% e 11,3% com a varfarina, 110mg e 150mg do IDT, 

respectivamente). Segundo Connoly et al, tal facto pode dever-se, parcialmente, à acidez das cápsulas 
que revestem os comprimidos do IDT em causa, já que este precisa de um meio ácido para ser 

absorvido, podendo, a mesma razão, contribuir para a explicação da maior incidência de episódios 
hemorrágicos gastro-intestinais com a dose de 150mg de dabigatrano etexilato (1,51%/ano vs 

1,02%/ano com a varfarina, p<0,001).60 

 Recentemente, foi publicado o estudo RE-COVER59, de fase III, que teve como objectivo avaliar a 
eficácia e a segurança do dabigatrano etexilato no tratamento agudo do TEV. Após o diagnóstico de TEV, 

todos os doentes foram submetidos a tratamento standard com um anticoagulante parenteral (HNF, 
HBMP ou fondaparinux) durante os primeiros dias (7-12 dias). Após 2-4 dias desta terapêutica, os 

doentes foram aleatoriamente distribuídos por 2 grupos: um de tratamento com 150mg de dabigatrano 
etexilato (a cada 12 horas) e outro de controlo com varfarina, durante 6 meses. O IDT foi semelhante à 

varfarina relativamente à eficácia da prevenção de recorrência do TEV ou de morte relacionada com o 
mesmo. Relativamente à segurança, à semelhança do que ocorreu no estudo RE-LY com a dose de 

110mg de dabigatrano, a incidência de hemorragias major ou clinicamente relevantes foi 
significativamente superior no grupo tratado com varfarina (8,8% vs 5,6% com o dabigatrano, p=0,002). 

Tal como no estudo RE-LY, as hemorragias gastro-intestinais foram mais frequentes no grupo de 
tratamento com o IDT, e a dispepsia foi o único efeito lateral cujas incidências, nos dois grupos, foram 

significativamente diferentes (2,9% com o IDT vs 0,6% com o AVK, p<0,001).59,60 Mas, ao contrário do 
RE-LY, neste estudo a incidência de SCA foi semelhante nos dois grupos de tratamento.59,60 Apesar de 

permitir apoiar o uso do dabigatrano etexilato no tratamento do TEV, este estudo não fornece dados 
que suportem o seu uso em monoterapia. O motivo da administração de um primeiro curso de 

anticoagulantes parenterais baseou-se no facto de outro IDT, o ximelagatrano, ter evidenciado um 
aumento inicial do risco de TEV, quando comparado com a associação da enoxaparina com a 

varfarina.59,67 

 

INIBIDORES DIRECTOS DO FACTOR XA (IDXA) 

 Uma alternativa atractiva aos IDTs é a inibição do FXa.40 Como o FXa opera nas 3 fases da coagulação, 

a inibição da actividade deste interrompe a formação de fibrina iniciada em cada uma delas, o que 
poderá justificar um efeito anticoagulante superior ao da inibição da trombina já formada. 
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Teoricamente, a inibição do FXa proporciona um mecanismo mais eficiente de controlar a formação de 
fibrina do que a inibição do FIIa, porque a inactivação de uma molécula do primeiro resulta na 

inactivação de várias moléculas do último (a supressão de uma molécula de FXa pode resultar numa 
redução da actividade da trombina 100 vezes superior à conseguida pela inibição de uma molécula de 

FIIa).1,68 Segundo Turpie, outra vantagem de utilizar o FXa como alvo é o facto de este ter menos 
funções fora do sistema da coagulação do que a trombina, podendo causar menos efeitos laterais.15 

Além disso, como a inibição do FXa resulta na diminuição da produção da trombina e não influencia a 
trombina já formada, escapam algumas moléculas de trombina, o que permite que se mantenham 

algumas funções reguladoras da mesma no controlo da hemostase.68 

 Os inibidores do FXa podem ser indirectos ou directos. Os indirectos actuam por catalizarem a 
inibição do mesmo pela AT e incluem o fondaparinux e o idraparinux, de administração subcutânea. O 

primeiro é o protótipo destes agentes, um análogo de primeira geração do pentassacarídeo ligado à AT 
encontrado nas heparinas, mas sem acção AT, e foi o primeiro agente inibidor selectivo do FXa a 

surgir.5,68 Foi aprovado, em 2001, para a tromboprofilaxia dos doentes submetidos a cirurgias 
ortopédicas major e, desde 2004, para o tratamento de TEV.5,40 Após estudos recentes confirmarem a 

sua eficácia e segurança na prevenção de eventos isquémicos em doentes com SCA (por exemplo, o 
OASIS-5), o fondaparinux foi aprovado para este efeito.40,69 Outros fármacos, como o idraparinux, 

encontram-se actualmente em vários estadios de desenvolvimento clínico. Estudos de fase III (Van Gogh 
TVP e EP) demonstraram que o idraparinux é igualmente eficaz à varfarina na prevenção secundária do 

TEV e sugerem que este IDT possa ter uma eficácia superior na prevenção da recorrência a longo-prazo, 
relativamente à varfarina, devido a um efeito antitrombótico prolongado mas à custa de um risco 

substancialmente aumentado de episódios hemorrágicos major.5,14 Segundo Weitz et al, estes factos 
comprometeram o desenvolvimento de mais estudos com este fármaco. O fármaco SSR12517E 

(administração subcutânea semanal) encontra-se actualmente em investigação (fase III) e difere do 
anterior apenas no facto de a sua acção anticoagulante ser facilmente neutralizada pela administração 

de avidina. Além deste, o SR123781A, em fase II de investigação, é outro fármaco de administração 
subcutânea com acções anti-Xa e anti-IIa semelhantes à heparina, mas sem a ligação ao PF4 e capaz de 

inibir a trombina ligada à fibrina.5 
 A eficácia do fondaparinux impulsionou o desenvolvimento de novos fármacos direccionados ao 

mesmo factor.70 Com base na teoria de que, provavelmente, ao aumentar a selectividade dos agentes 
ao FXa, os fármacos seriam mais eficazes e seguros, surgiram os novos IDXa.68 Estudos sugerem que os 

IDXa têm um efeito antitrombótico eficaz com doses que não se associam a hemorragia abundante e 
que não provocam o efeito de rebound da trombina, como alguns IDTs.15 

 Os IDXa ligam-se directa e reversivelmente ao sítio activo do factor Xa, tanto na sua forma livre como 

na complexada com o FVa ou na forma ligada às plaquetas, bloqueando a sua acção com os seus 
substratos, sem interferir com a AT.5,68 O primeiro IDXa a surgir foi o DX-9065a, de administração 

parenteral, inicialmente avaliado em doentes com SCA.71,72,73,74 No entanto, o seu desenvolvimento foi 
interrompido em favor de um outro IDXa parenteral, o otamixabano.17,75,76 
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 A anticoagulação é amplamente administrada para a prevenção de eventos isquémicos recorrentes 
em doentes com SCA. Quando se opta por uma abordagem médica, os anticoagulantes escolhidos são 

as HBPM (enoxaparina) ou o fondaparinux (equivalente em eficácia mas com menor risco de 
hemorragia).4,17,18,76 Para os doentes que são submetidos a PCI, os anticoagulantes preferidos são a HNF 

ou a bivalirudina (um IDT referido anteriormente), devido ao início de acção rápido e ao T1/2 curto. À 
semelhança da bivalirudina, o otamixabano, alvo de ensaios clínicos recentes de fase II em doentes com 

SCA, monstrou-se eficaz e seguro.15,75,77 
 Segundo Sabatine et al, talvez, num futuro próximo, a atitude clínica recomendada nos doentes com 

SCA seja o tratamento intensivo com um IDXa intra-venoso, na admissão hospitalar, seguido do 
tratamento a longo-prazo ambulatorial com um IDXa oral.15 Actualmente, o único anticoagulante 

aprovado para o tratamento crónico é a varfarina, mas, apesar de eficaz, é raramente utilizado para esta 
finalidade, devido às limitações enumeradas anteriormente.4 

 Actualmente, vários novos IDXa, de administração oral, estão em diferentes fases de investigação 

para o tratamento/prevenção, a curto e longo-prazo, das doenças tromboembólicas (Tabela 10).78 O 
rivaroxabano, de administração oral, já foi aprovado, tal como o IDT dabigatrano etexilato, na Europa e 

no Canadá, para a prevenção do TEV após AEA ou AEJ, em adultos.16,79 

 O rivaroxabano tem uma biodisponibilidade superior a 80% após administração oral de 10mg, um 

T1/2 de 9 horas (jovens saudáveis) a 12-13 horas (idosos saudáveis) e um início de acção rápido 
(concentrações máximas alcançadas em 2,5-4 horas).39,80,78 A eliminação dá-se por duas vias: renal (66%) 

(inalterado ou após metabolização hepática, principalmente via CYP3A4 e CYP2J2) e biliar/fecal (após 
metabolização).78,81 O rivaroxabano pode ser administrado em doses fixas e não necessita de 
monitorização, porque tanto a farmacocinética como a farmacodinâmica são previsíveis e 

independentes de características como idade, peso e género, sem interacções clinicamente relevantes 
com outros fármacos, como o naproxeno82, o AAS83, o clopidogrel84 ou a digoxina85.16 

 A eficácia e a segurança deste IDXa, para a tromboprofilaxia após cirurgia ortopédica major (AEA ou 
AEJ), foram comparadas com as da enoxaparina em vários estudos de fase II.78,81,86,87,88,89,90 

 Tendo por base os resultados de estudos de fase I, em indivíduos saudáveis, que evidenciaram uma 
persistência dos efeitos farmacodinâmicos após uma dose única de rivaroxabano durante 24 horas, e os 

de fase IIa que sugeriram uma eficácia e segurança idênticas às da enoxaparina com as doses de 5-20mg 
de rivaroxabano, o estudo de fase IIb ODIXa-HIP81 definiu a dose de 10mg/dia como a com melhor 

relação risco-benefício. Esta dosagem de rivaroxabano foi a utilizada no grupo de tratamento em todos 
os estudos RECORD e a primeira dose foi administrada 6-8 horas após a cirurgia durante 5 semanas 

(RECORD188 e RECORD289) ou 10-14 dias (RECORD378 e RECORD490) (Tabela 9). O grupo de controlo 
recebeu um esquema terapêutico da enoxaparina segundo o regime europeu (RECORD1-3) ou segundo 

o regime norte-americano (RECORD4).78,88,89,90 O estudo RECORD2 avaliou o benefício do uso do 
rivaroxabano como tromboprofilaxia a longo-prazo (5 semanas) relativamente à de curta duração 

instituída com enoxaparina (regime europeu durante 10-14 dias seguido de placebo subcutâneo até 
completar as 5 semanas).89 
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 Em todos os estudos RECORD, o rivaroxabano associou-se a uma redução estatisticamente 
significativa da incidência de TEV em comparação com a enoxaparina (Tabela 9). Este aumento em 

eficácia foi conseguido sem diferenças estatisticamente significativas nas incidências de hemorragias 
major ou clinicamente relevantes (Tabela 9).78,88,89,90 Estes resultados estiveram na base da aprovação 

do rivaroxabano para a tromboprofilaxia nestes doentes.39 

 Gómez-Outes et al salientam o facto de as incidências de hemorragias major nos estudos RECORD 
terem sido substancialmente inferiores às verificadas nos estudos de fase II ou em outros estudos 

contemporâneos com outros anticoagulantes orais. Segundo os mesmos autores, se as incidências 
fossem semelhantes às verificadas nos outros estudos, provavelmente, o rivaroxabano teria 

demonstrado um risco hemorrágico significativamente superior.91 Uma possível explicação para este 
facto é a não inclusão de casos de hemorragia da ferida cirúrgica na classificação de “hemorragias 

major”.39,71 Thiel et al assinalam, como falhas nos estudos RECORD, a inconsistência da dose de 
enoxaparina administrada, da duração do tratamento e da avaliação da segurança do rivaroxabano, 

quer do risco hemorrágico quer do fenómeno de rebound cardiovascular, visto que os resultados dos 
estudos RECORD1, 2 e 4 sugerem um aumento do risco isquémico cardiovascular principalmente após a 

interrupção do tratamento.92 Raju et al sugerem que a diferença em eficácia dos novos anticoagulantes 
relativamente à enoxaparina possa dever-se a uma questão de dosagem dos fármacos mais do que à 

acção farmacológica em si.93 Por outro lado, Stief acrescenta que se as doses de enoxaparina tivessem 
sido superiores (80mg/dia), provavelmente a enoxaparina teria sido mais eficaz do que o rivaroxabano 

na tromboprofilaxia destes doentes.94 Longo et al referem a necessidade de estudar outras 
complicações cirúrgicas que podem condicionar a escolha do anticoagulante a instituir nestes casos (por 

exemplo a cicatrização da ferida, a drenagem, a infecção, entre outras).95 
 Outra limitação do uso deste IDXa, apontada por Thiel et al, é a inexistência de um antídoto.92 Por 

outro lado, segundo Geerts, como os novos anticoagulantes têm um curto T1/2, a reversão específica do 

Tabela 9. Incidência de TEV e eventos hemorrágicos nos estudos RECORD (retirado de Perzborn).78 



Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 19 

 

seu efeito não é geralmente necessária na prática clínica. Também para as HBPM, amplamente 
utilizadas durante mais de 20 anos, não há um antídoto específico. As estratégias de controlo 

hemorrágico incluem as seguintes: atraso da administração da dose seguinte ou interrupção da mesma, 
compressão mecânica, intervenção cirúrgica, transfusão e, caso estas falhem, pode considerar-se a 

administração de FVII recombinante ou concentrado de complexo protrombínico, apesar de o uso 
destes agentes não ter sido testado em doentes medicados com rivaroxabano.16,96 Thiel et al salientam a 

necessidade de clarificação de uma possível hepatotoxicidade, devido à interacção com o Cyp3A4, 
quando o rivaroxabano é administrado em conjunto com outros fármacos, nomeadamente anti-

hipertensores, principalmente em indivíduos com algum grau de doença hepática.92 No entanto, nos 
vários estudos de fase II, a elevação dos níveis de aminotransferases hepáticas, além de transitória, foi 

pouco frequente.29,81,86,87,97,98 

 Dois estudos de fase IIb, o ODIXa-DVT29 e o EINSTEIN-DVT97, testaram a eficácia e segurança de 
diferentes esquemas terapêuticos de rivaroxabano no tratamento (e prevenção secundária) da TVP 

aguda sintomática confirmada por ecografia ou venografia, relativamente à enoxaparina. Em ambos os 
estudos, o rivaroxabano, de administração diária única ou dupla durante 12 semanas, demonstrou ser 

eficaz e ter um perfil de segurança semelhante à terapêutica standard (HNF ou HBPM, nos primeiros 5 
dias, e um AVK durante 12 semanas). A eficácia foi semelhante para todas as doses de rivaroxabano e a 

ligeira superioridade de eventos hemorrágicos com o rivaroxabano não foi estatisticamente significativa. 
Segundo os autores destes estudos, a dose mais promissora a ser avaliada num estudo de fase III seria a 

menor (20mg/dia) pois a partir desta atinge-se um plateau de eficácia. No entanto, o ODIXa-DVT sugere 
uma administração de 10mg a cada 12 horas enquanto o EINSTEIN-DVT uma administração única de 

20mg/dia. Apenas o estudo ODIXa-DVT avaliou os efeitos iniciais do rivaroxabano no tratamento da TVP 
pois, neste estudo, a avaliação por ecografia da extensão do trombo venoso (cuja redução consistia no 

outcome primário de eficácia) foi realizada ao 21º dia de tratamento, enquanto que no estudo 
EINSTEIN-DVT essa avaliação foi feita após 3 meses de tratamento. Segundo modelos farmacocinéticos, 

antes de se atingirem níveis estáveis do fármaco em circulação, a administração diária dupla pode ser 
mais eficaz na manutenção de níveis elevados do agente farmacológico em causa, no início do 

tratamento. Além disso, há alguma evidência de que os doentes com EP, ou com co-morbilidades 
importantes, podem necessitar de um tratamento inicial mais intensivo para prevenir a extensão da 

doença.29,97 

 O estudo de fase IIb ATLAS-ACS-TIMI-4698 foi recentemente realizado para avaliar a eficácia e a 
segurança do rivaroxabano (nas doses de 5-20mg) na prevenção secundária após uma SCA e para 

estabelecer o esquema terapêutico do IDXa com a melhor relação risco-benefício, para posterior 
avaliação num estudo de fase III (ATLAS-2-TIMI-51) (Tabela 10).98,55 Todos os doentes receberam 

terapêutica anti-plaquetária standard: AAS em monoterapia ou, na maioria dos casos, AAS e uma 
tienopiridina. Cada um destes grupos foi subdivido num grupo de tratamento com rivaroxabano e 

noutro de controlo (com placebo), durante 6 meses. Neste estudo, o rivaroxabano associou-se a um 
aumento dose-dependente dos episódios hemorrágicos clinicamente significativos (mais evidente no 

grupo com a dupla anti-agregação plaquetária) e a uma redução, independente da dose, dos eventos 



Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 20 

 

isquémicos cardiovasculares (mais notável no grupo com o AAS em monoterapia). Os autores deste 
estudo apontam algumas diferenças de base entre os grupos, nomeadamente a idade (os doentes 

tratados com a dupla anti-agregação plaquetária eram substancialmente mais novos), como possíveis 
interferências nos resultados, o que requer prudência na interpretação dos mesmos, e salientam a 

importância de estudos adicionais de larga escala.98 

 Actualmente, estão a decorrer vários estudos de fase III com este IDXa (Tabela 10). 

 O apixabano é um IDXa potente, altamente selectivo e reversível, com um T1/2 de aproximadamente 

8-15 horas, um pico de acção máxima após 3 horas, grande biodisponibilidade (66%), sofre pouca 
metabolização e tem várias vias de eliminação, entre as quais a renal (25-30%) e a fecal 

(65%).71,78,99,100,101 Estudos de fase I em animais sugerem que este IDXa tenha uma melhor relação risco-
benefício do que o rivaroxabano.99 Em nenhum dos estudos realizados com o apixabano houve 

evidência de hepatotoxicidade nem de aumento do risco cardiovascular.32,102,103,104 O estudo APROPOS102 
(fase IIb), para a prevenção de TEV em doentes submetidos a AEJ comparou vários esquemas 

terapêuticos de apixabano (3 doses diferentes uma ou duas vezes por dia, 12-24 horas após a cirurgia) 
com a enoxaparina (regime norte-americano) e com a varfarina, durante 10-14 dias após a cirurgia. 

Houve uma superioridade em eficácia nos grupos de apixabano com as doses mais elevadas 
relativamente às doses inferiores e nos grupos de administração dupla relativamente às administrações 

únicas diárias. Para qualquer esquema terapêutico de apixabano, a incidência de TEV foi inferior à dos 
grupos com a enoxaparina ou a varfarina (redução do risco relativo de TEV de 21-69% quando em 

comparação com a enoxaparina e de 53-82% quando em comparação com a varfarina). Houve um 
aumento dose-dependente da incidência de episódios hemorrágicos para os grupos de apixabano, 
independentemente do número de administrações diárias.102 

 O esquema terapêutico de apixabano utilizado nos estudos de fase III ADVANCE-132 e ADVANCE-2103 
foi a menor dose administrada no estudo APROPOS (2,5mg a cada 12 horas) e ao grupo de controlo do 

primeiro estudo foi administrado o regime norte-americano de enoxaparina enquanto que no do 
segundo foi o regime europeu.32,102,103 No estudo ADVANCE-1, ocorreram episódios tromboembólicos 

em 9% e 8,8% dos doentes dos grupos com o apixabano e a enoxaparina, respectivamente, sendo 
considerados semelhantes em eficácia. A incidência de episódios tromboembólicos com a enoxaparina 

neste estudo foi muito inferior à esperada (8,8% vs 16% no estudo APROPOS).32,102 Segundo os autores, 
tal facto pode reflectir uma diminuição real da incidência de TEV nestes doentes devido a melhores 

técnicas cirúrgicas e anestésicas e a uma melhoria nos cuidados prestados aos doentes. Relativamente 
aos episódios hemorrágicos major ou clinicamente relevantes, a incidência destes foi significativamente 

inferior nos doentes tratados com apixabano.32 No estudo ADVANCE-2, o apixabano foi 
significativamente mais eficaz do que a enoxaparina na prevenção de TEV e na redução da mortalidade 

geral (15,06% vs 24,37%, p<0,0001), com semelhante risco hemorrágico. Tal como aconteceu com o 
rivaroxabano, também com o apixabano os resultados dos estudos diferiram mediante o regime de 

enoxaparina administrado nos grupos de controlos dos dois estudos ADVANCE. Segundo Lassen et al, 
este facto sugere que o regime norte-americano poderá ser mais eficaz mas à custa de um maior risco 

hemorrágico e o europeu será menos eficaz mas mais seguro.103 
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 O estudo Botticelli-DVT104, de fase II, para o tratamento da TVP sintomática, comparou a eficácia e a 
segurança de três esquemas terapêuticos de apixabano (5 e 10mg duas vezes por dia e 20mg/dia de 

toma única) com a associação de uma HBPM ou do fondaparinux a um AVK. Todos os esquemas 
terapêuticos mostraram ser semelhantes à terapêutica standard (enoxaparina seguida de varfarina).104 

 O estudo APPRAISE-1105, de fase II, investigou os efeitos anticoagulantes de vários esquemas 

terapêuticos do apixabano na prevenção secundária das SCA. O IDXa foi comparado com um placebo e o 
tratamento durou 26 semanas. Praticamente todos os doentes receberam terapêutica anti-plaquetária 

standard: AAS e, na maioria dos casos, clopidogrel. O estudo demonstrou um aumento dose-
dependente do risco hemorrágico e o tratamento dos grupos com as duas doses superiores de 

apixabano foi suspendido devido ao excesso de hemorragias. Por outro lado, o apixabano apresentou 
uma tendência para a redução de eventos isquémicos cardiovasculares clinicamente relevantes, mais 

pronunciada nos doentes que não foram medicados com o clopidogrel e nos que não foram submetidos 
a revascularização. Apesar de os resultados nestes subgrupos deverem ser interpretados com cautela 

devido a diferenças nas características de base, podem sugerir que o balanço do risco e do benefício do 
apixabano (e do rivaroxabano) seja influenciado pela terapêutica anti-plaquetária.105 Os resultados 

deste estudo são consistentes com os do ATLAS-ACS-TIMI 46, referido anteriormente.98 

 O apixabano encontra-se em estudo em vários outros ensaios clínicos (Tabela 10). 

 Os restantes IDXa estão em diferentes fases de desenvolvimento clínico (Tabela 10). Ainda não foram 
publicados os resultados dos estudos de fase III que já terminaram ou estão a decorrer com alguns 

destes IDXa. 
 O edoxabano é um IDXa potente e muito específico, rapidamente absorvido, com um pico de acção 

máxima após 1,5 horas.106 O betrixabano tem uma excreção predominantemente biliar (maioria na 
forma inalterada), o que lhe poderá conferir uma vantagem relativamente aos restantes IDXa.78,107,108 A 

principal via de eliminação do LY517717 também é a gastro-intestinal. Este IDXa tem um T1/2 de 27 
horas, necessitando apenas de uma administração diária única.85,109 Também o eribaxabano e o YM150 

são eficazes com apenas uma administração diária.100 
 Relativamente aos estudos de fase II publicados com estes IDXa, o edoxabano demonstrou uma 

eficácia superior ao placebo, com uma segurança semelhante, na profilaxia de TEV após AEJ.110 Já em 
relação à prevenção de AVC em doentes com FA, o edoxabano, nas doses inferiores, demonstrou ser 

semelhante à varfarina.111 No estudo EXPERT107, o betrixabano demonstrou um bom perfil de segurança 
relativamente à enoxaparina (regime norte-americano) mas uma eficácia inferior na prevenção de TEV 

após AEJ.107 Relativamente ao eribaxabano, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas na segurança do IDXa relativamente à enoxaparina (regime norte-americano) e a dose de 

1,16mg (administração única) parece ser equivalente, em eficácia, à HBPM, na prevenção de TEV após 
AEJ.112 Tanto o eribaxabano como o LY517717 e o YM150 parecem ter uma eficácia dose-

dependente.112,113,114 As doses de 100-150mg de LY517717 demonstraram ter uma eficácia e uma 
segurança semelhantes às da enoxaparina (regime europeu) na prevenção de TEV em doentes 

submetidos a AEA ou AEJ.113 No estudo ONYX-2114, para a prevenção de TEV em doentes submetidos a 
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AEA, as doses de 30-120mg/dia de YM150 demonstraram ser seguras, bem toleradas e ter uma eficácia 
semelhante à enoxaparina (regime europeu). Relativamente ao IDXa TAK-442, ainda não foram 

publicados os resultados dos estudos de fase II.55
  

Tabela 10. Fases de desenvolvimento clínico e respectivos estudos dos IDXa.55 
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CONCLUSÃO 

 Apesar dos recentes desenvolvimentos na área da terapêutica médica e de intervenção para a 
prevenção/tratamento dos eventos tromboembólicos, as taxas de morbilidade e mortalidade associadas 

às doenças cardiovasculares permanecem elevadas. 
 Os anticoagulantes orais são dos fármacos mais administrados em todo o mundo, sendo os AVK os 

anticoagulantes de escolha para a tromboprofilaxia a longo-prazo. Apesar da sua eficácia e do 
conhecimento aprofundado das suas propriedades farmacocinéticas/farmacodinâmicas, o seu uso 

mantém-se limitado pela estreita margem terapêutica, apesar da monitorização regular. Assim, há uma 
necessidade real de terapias antitrombóticas com biodisponibilidade oral, mais seguras, eficazes e 

convenientes. 
 A farmacologia na área da anticoagulação oral está, actualmente, em grande expansão e a sua 

estratégia tem sido o desenvolvimento de novos fármacos inibidores selectivos de um factor da 
coagulação específico. Entre estes incluem-se o IDT dabigratano etexilato e o IDXa rivaroxabano, 

recentemente licenciados para a prevenção do TEV após AEA ou AEJ, em adultos. O IDXa apixabano é 
outro anticoagulante oral promissor nas últimas fases de desenvolvimento clínico. Os IDT foram 

projectados com base no facto de a trombina ser um factor da coagulação chave na formação e 
estabilização do trombo. No entanto, teoricamente, a inibição directa do FXa poderá ser mais eficaz e 

segura, pois inibe a coagulação sanguínea sem interferir na hemostase primária. Por este motivo, 
actualmente, a lista de fármacos IDXa em estudo é extensa. 

 Sumariando os dados dos estudos de fase III para a prevenção do TEV após cirurgia ortopédica major, 
a eficácia dos novos anticoagulantes orais, relativamente à HBPM enoxaparina, parece ser superior para 

o rivaroxabano (como evidenciado em todos os estudos RECORD) e, essencialmente, não-inferior para o 
dabigatrano, apesar de o último ter demonstrado ser inferior, em eficácia, ao regime norte-americano 

da enoxaparina. Relativamente ao risco hemorrágico evidenciado nos mesmos estudos, quer com o 
dabigatrano etexilato, quer com o rivaroxabano, não houve diferenças estatisticamente significativas. 
Inconsistências no delineamento dos estudos para a tromboprofilaxia do TEV, nomeadamente da 

administração da HBPM nos grupos de controlo (esquema europeu vs norte-americano), dificultam a 
interpretação/comparação dos resultados entre os diferentes estudos. Em relação ao apixabano, este 

IDXa parece ser semelhante em eficácia mas mais seguro do que o esquema norte-americano da 
enoxaparina (ADVANCE-1) e superior em eficácia, mas com um risco hemorrágico semelhante em 

relação ao esquema europeu da mesma HBPM (ADVANCE-2). O rivaroxabano e o apixabano já foram 
avaliados em estudos de fase II para a prevenção secundária das SCA. Aguardam-se os resultados dos 

estudos de fase III, actualmente em curso, para conclusões mais fidedignas. 
 O dabigatrano etexilato foi o primeiro fármaco, das novas classes de anticoagulantes orais, a ser alvo 

de ensaios clínicos de fase III no âmbito do estudo da eficácia e segurança no tratamento anticoagulante 
a longo-prazo. Relativamente à varfarina, este IDT, na dose de 150mg (2 administrações diárias), parece 

ser mais eficaz (com a mesma segurança) na prevenção de AVC nos doentes com FA e mais seguro (com 
a mesma eficácia) no tratamento do TEV, como evidenciado nos estudos RE-LY e RE-COVER, 

respectivamente. 
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 Apesar de estarem já publicados vários estudos relativamente à eficácia e segurança dos novos 
anticoagulantes, muito está ainda por explorar. O rivaroxabano, o apixabano e, principalmente, o 

dabigatrano são eliminados, em parte, pelos rins e a sua adequação aos doentes com insuficiência renal 
moderada ou grave ainda não foi determinada. O apixabano pode ser eliminado do organismo por 

múltiplas vias, facto que sugere uma predisposição mínima para interacções farmacológicas e, portanto, 
uma vantagem relativamente aos outros dois novos anticoagulantes. No entanto, ainda não há estudos 

comprovativos. Além disso, alguns clínicos sugerem a criação de guidelines de actuação perante casos 
raros em que a reversão urgente do efeito anticoagulante possa ser necessária. No entanto, 

considerando que o T1/2 destes agentes é relativamente curto, a necessidade de reversão urgente pode 
ser uma questão mais teórica do que prática. As questões financeiras também são factores 

influenciadores importantes na adopção de certas terapêuticas em detrimento de outras. Os novos 
anticoagulantes orais serão provavelmente mais caros do que os AVK, mas as análises de custo-

benefício terão de incluir não apenas o preço do fármaco como também o custo das medições regulares 
do RNI, pois a perspectiva da eliminação deste teste permitirá compensar algum custo adicional dos 

novos agentes. No entanto, ainda não se sabe se o custo acrescido relativamente aos AVK será 
justificável pelo aumento da conveniência para o doente e por uma pequena redução no risco 
tromboembólico. 

 Concluindo, os dados dos ensaios clínicos publicados até à actualidade sugerem que os novos 
anticoagulantes orais podem, brevemente, estar disponíveis aos doentes em risco para 

tromboembolismo, como alternativas aos AVK e aos anticoagulantes parenterais, pois demonstraram 
ser eficazes e seguros a curto e a longo-prazo, têm um perfil farmacológico previsível, são administrados 

oralmente e não necessitam de monitorização laboratorial frequente. Permanece por demonstrar qual 
dos vários agentes será o melhor para as variadas doenças e circunstâncias, daí que uma sugestão seja a 

realização de estudos comparativos entre eles. A utilidade prática geral de qualquer novo 
anticoagulante vai depender de vários factores, incluindo a eficácia, o custo, o perfil de risco-benefício, a 

reversibilidade e a conveniência/satisfação do doente. 

  



Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 25 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Alexander J, Singh K (2005) Inhibition of factor Xa: a potential target for the development of new 
anticoagulants. Am J Cardiovasc Drugs 5:279-290. 

2. Sinnaeve P, Werf F (2004) Will oral antithrombin agents replace warfarin? Heart 90:827-828. 
3. Schulman S, Wåhlander K, Lundström T et al (2003) Secondary prevention of venous thromboembolism 

with the oral direct thrombin inhibitor ximelagatran. N Engl J Med 349:1713-1721. 
4. Fauci A, Braunwald E, Kasper D et al (2008) Harrison’s principles of internal medicine. New York: McGraw-

Hill Medical. 
5. Weitz J, Hirsh J, Samama M (2008) New antithrombotic drugs: American College of Chest Physicians 

evidence-based clinical practice guidelines (8th edition) Chest 133:234S-256S. 
6. Bauer K (2006) New anticoagulants: anti IIa vs anti Xa - is one better? J Thromb Thrombolysis 21:67–72. 

7. Kearon C, Kahn S, Agnelli G et al (2008) Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: 
American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest 
133:454S-545S. 

8. Singer D, Albers G, Dalen J et al (2004) Antithrombotic therapy in atrial fibrillation: American College of 
Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest 133:546S-592S. 

9. Geerts W, Bergqvist D, Pineo G et al (2008) Prevention of venous thromboembolism: American College of 
Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest 133:381S-453S. 

10. Becker R, Meade T, Berger P et al (2008) The primary and secondary prevention of coronary artery 
disease: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition) 
Chest 133:776S-814S. 

11. Bates S, Ginsberg J (2004) Treatment of deep-vein thrombosis. N Engl J Med 351:268-277. 
12. Cohen A, Tapson V, Bergmann J (2008) Venous thromboembolism risk and prophylaxis in the acute 

hospital care setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet 371: 387-394. 
13. Turpie A, Chin B, Lip G (2002) ABC of antithrombotic therapy: venous thromboembolism: 

pathophysiology, clinical features, and prevention. BMJ 325:887-890. 
14. Buller H, Cohen A, Davidson B et al (2007) Extended prophylaxis of venous thromboembolism with 

idraparinux. N Engl J Med 357:1105-1112. 
15. Turpie A (2008) New oral anticoagulants in atrial fibrillation. Eur Heart J 29:155-165. 
16. Haas S (2009) Rivaroxaban – an oral, direct factor Xa inhibitor – lessons from a broad clinical study 

programme. Eur J Haematol 82:339-349. 
17. Sabatine M, Antman E, Widimsky P et al (2009) Otamixaban for the treatment of patients with non-ST-

elevation acute coronary syndromes (SEPIA-ACS1 TIMI 42): a randomised, double-blind, active-controlled, 
phase 2 trial. Lancet 374:787-795. 

18. Gibbons R, Fuster V (2006) Therapy for patients with acute coronary syndromes - new opportunities. N 

Engl J Med 354:1524-1527. 
19. Gurm H, Eagle K (2009) Rivaroxaban in acute coronary syndromes: too soon to know? Lancet 374:3-4. 
20. Brouwer M, Verheugt F (2002) Oral anticoagulation for acute coronary syndromes. Circulation 105:1270-

1274. 
21. Wiles N, Hunt B (2006) Anticoagulation via anti-Factor Xa inhibition. Lupus 15:167-171. 
22. Haas S (2008) The threat of thromboembolism - addressing unmet need in the prevention of VTE after 

major orthopaedic surgery. Oxford: Bayer HealthCare. 
23. Stassen J, Arnout J, Deckmyn H (2004) The hemostatic system. Curr Med Chem, 11:2245-2260. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Lancet.');�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19539362?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum�


Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 26 

 

24. Monroe D, Hoffman M (2006) What does it take to make the perfect clot? Arterioscler Thromb Vasc Biol 
26:41-48. 

25. Turpie A (2007) Oral, direct factor Xa inhibitors in development for the prevention and treatment of 
thromboembolic diseases. Arterioscler Thromb Vasc Biol 27:1238-47. 

26. Nisio M, Middeldorp S, Büller H (2005) Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med 353:1028-40. 
27. Alban S (2008) Pharmacological Strategies for Inhibition of Thrombin Activity. Curr Pharm Des 14:1152-

1175. 
28. Wouwer M, Collen D, Conway E (2004) Thrombomodulin-protein C-EPCR system integrated to regulate 

coagulation and inflammation. Arterioscler Thromb Vasc Biol 24:1374-1383. 
29. Agnelli G, Gallus A, Goldhaber S et al (2007) Treatment of proximal deep-vein thrombosis with the oral 

direct factor xa inhibitor rivaroxaban (BAY 59-7939): The ODIXa-DVT Study. Circulation 116:180-187. 

30. Doherty G, Way L (2006) Current surgical diagnosis and treatment. New York: McGraw-Hill Medical. 
31. Lohrmann J, Becker R (2008) New anticoagulants - the path from discovery to clinical practice. N Engl J 

Med 358:2827-2829. 
32. Lassen M, Raskob G, Gallus A et al (2009) Apixaban or enoxaparin for thromboprophylaxis after knee 

replacement. N Engl J Med 361:594-604. 
33. Bick R (2003) Cancer-Associated Thrombosis. N Engl J Med 349:109-111. 
34. Weitz J, Middeldorp S, Geerts W, Heit J (2004) Thrombophilia and new anticoagulant drugs. Hematology 

2004:424-438. 
35. Walker I, Barrowcliffe T, Kernoff P et al (1990) Guidelines on the investigation and management of 

thrombophilia. J Clin Pathol 43:703-709. 
36. Campos M, Morais S (2008) Anticoagulação: profilaxia e tratamento do tromboembolismo. Porto: Fórum 

Hematológico do Norte. 

37. Walker I, Greaves M, Preston F (2001) Guideline: investigation and management of heritable 
thrombophilia. Br J Haematol 114:512-528. 

38. Shapiro S (2003) Treating thrombosis in the 21st century. N Engl J Med 349:1762-1764. 
39. Bounameaux H (2009) The novel anticoagulants: entering a new era. Swiss Med Wkly 139:60-64. 
40. Haas S (2008) New oral Xa and IIa inhibitors: updates on clinical trial results. J Thromb Thrombolysis 

25:52-60. 
41. Lancaster T, Singer D, Sheehan M et al (1991) The impact of long-term warfarin therapy on quality of life: 

evidence from a randomized trial. Arch Intern Med 151:1944-1949. 
42. Kranjc A, Kikelj D, Peterlin-Masic L (2005) Recent advances in the discovery of tissue factor/factor VIIa 

inhibitors and dual inhibitors of factor VIIa/factor Xa. Curr Pharm Des 11:4207-4227. 
43. Goto S (2006) Factor XIa as a possible new target of antithrombotic therapy. J Thromb Haemost 4:1494-

1495. 
44. Howard E, Becker K, Rusconi C, Becker R (2007) Factor IXa inhibitors as novel anticoagulants. Arterioscler 

Thromb Vasc Biol. 27:722-727. 
45. Baglin T, Keeling D, Watson H (2005) Guidelines on oral anticoagulation (warfarin): third edition – 2005 

update. Br J Haematol 132:277-285. 
46. Baglin T, Barrowcliffe T, Cohen A, Greaves M (2006) Guidelines on the use and monitoring of heparin. Br J 

Haematol 133:19-34. 
47. Becker D, Fredenburgh J, Stafford A, Weitz J (1999) Exosites 1 and 2 are essential for protection of fibrin-

bound thrombin from heparin-catalyzed inhibition by antithrombin and heparin cofactor II. J Biol Chem 
274:6226-6233. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Biol%20Chem.');�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Biol%20Chem.');�


Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 27 

 

48. Fredenburgh J, Stafford A, Pospisil C, Weitz J (2004) Modes and consequences of thrombin's interaction 
with fibrin. Biophys Chem 112:277-284. 

49. Baetz B, Spinler S (2008) Dabigatran etexilate: an oral direct thrombin inhibitor for prophylaxis and 
treatment of thromboembolic diseases. Pharmacotherapy 28:1354-1373. 

50. Warkentin T, Greinacher A (2004) Heparin-induced thrombocytopenia: recognition, treatment, and 
prevention: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 126:311S-
337S. 

51. Lubenow N, Eichler P, Lietz T et al (2004) Lepirudin for prophylaxis of thrombosis in patients with acute 
isolated heparin-induced thrombocytopenia: an analysis of 3 prospective studies. Blood 104:3072-3077. 

52. Lewis B, Wallis D, Berkowitz S et al (2001) Argatroban anticoagulant therapy in patients with heparin-
induced thrombocytopenia. Circulation 103:1838-1843. 

53. Lewis B, Wallis D, Leya F et al (2003) Argatroban anticoagulation in patients with heparin-induced 
thrombocytopenia. Arch Intern Med 163:1849-1856. 

54. Lip G, Rasmussen L, Olsson S et al (2009) Oral direct thrombin inhibitor AZD0837 for the prevention of 
stroke and systemic embolism in patients with non-valvular atrial fibrillation: a randomized dose-guiding, 
safety, and tolerability study of four doses of AZD0837 vs. vitamin K antagonists. Eur Heart J 30:2897-
2907. 

55. Consultado o site: http://clinicaltrials.gov/. 
56. Stangier J, Rathgen K, Stähle H et al (2009) Coadministration of dabigatran etexilate and atorvastatin: 

assessment of potential impact on pharmacokinetics and pharmacodynamics. Am J Cardiovasc Drugs 
9:59-68. 

57. Stangier J, Stähle H, Rathgen K et al (2007) Coadministration of the oral direct thrombin inhibitor 
dabigatran etexilate and diclofenac has little impact on the pharmacokinetics of either drug [abstract]. J 

Thromb Haemost 5:abstract P-T-677. 
58. Stangier J, Stähle H, Rathgen K et al (2007) No interaction of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran 

etexilate and digoxin [abstract]. J Thromb Haemost 5:Abstract P-W-672. 
59. Schulman S, Kearon C, Kakkar A et al (2009) Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous 

thromboembolism. N Engl J Med 361:1-11. 
60. Connolly S, Ezekowitz M, Yusuf S et al (2009) Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. 

N Engl J Med 361:1139-1151. 
61. Eriksson B, Dahl O, Ahnfelt L et al (2004) Dose escalating safety study of a new oral direct thrombin 

inhibitor, dabigatran etexilate, in patients undergoing total hip replacement: BISTRO I. J Thromb Haemost 
2: 1573-1580. 

62. Eriksson B, Dahl O, Buller H, et al (2005) A new oral direct thrombin inhibitor, dabigatran etexilate, 
compared with enoxaparin for prevention of thromboembolic events following total hip or knee 
replacement: the BISTRO II randomized trial. J Thromb Haemost 3:103-11. 

63. Eriksson B, Dahl O, Rosencher N et al (2007) Dabigatran etexilate versus enoxaparin for prevention of 
venous thromboembolism after total hip replacement: a randomized, double-blind, non-inferiority trial. 
Lancet 370:949-956. 

64. Eriksson B, Dahl O, Rosencher N et al (2007) Oral dabigatran etexilate versus subcutaneous enoxaparin for 
the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized 
trial. J Thromb Haemost 5:2178-2185. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biophys%20Chem.');�
http://clinicaltrials.gov/�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Cardiovasc%20Drugs.');�


Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 28 

 

65. Ginsberg J, Davidson B, Comp P et al (2009) Oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate versus North 
American enoxaparin regimen for prevention of venous thromboembolism after knee arthroplasty 
surgery. J Arthroplasty 24:1-9. 

66. Ezekowitz M, Reilly P, Nehmiz G et al (2007) Dabigatran with or without concomitant aspirin compared 
with warfarin alone in patients with nonvalvular atrial fibrillation (PETRO Study). Am J Cardiol 100:1419-
1426. 

67. Fiessinger J, Huisman M, Davidson B et al (2005) Ximelagatran vs low-molecularweight heparin and 
warfarin for the treatment of deep vein thrombosis: a randomized trial. JAMA 293:681-689. 

68. Comp P (2003) Selective factor Xa Inhibition improves efficacy of venous thromboembolism prophylaxis in 
orthopedic surgery. Pharmacotherapy 23:772-787. 

69. Yusuf S, Mehta S et al (2006) Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes. N 

Engl J Med 354:1464-1476. 
70. Lassen M, Ageno W, Borris L et al (2008) Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after 

total knee arthroplasty N Engl J Med 358:2776-2786. 
71. Samama M, Gerotziafas G (2009) Newer anticoagulants in 2009. J Thromb Thrombolysis 29:92-104. 
72. Herbert J, Bernat A, Dol F et al (1996) DX 9065A a novel, synthetic, selective and orally active inhibitor of 

factor Xa: in vitro and in vivo studies. J Pharmacol Exp Ther 276:1030-1038. 
73. Alexander J, Yang H, Becker R et al (2005) First experience with direct, selective factor Xa inhibition in 

patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: results of the XaNADU-ACS Trial. J Thromb 
Haemost 3:439-447. 

74. Alexander J, Dyke C, Yang H et al (2004) Initial experience with factor-Xa inhibition in percutaneous 
coronary intervention: the XaNADU-PCI Pilot. J Thromb Haemost 2:234-241. 

75. Cohen M, Bhatt D, Alexander J et al (2007) Randomized, double-blind, dose-ranging study of otamixaban, 

a novel, parenteral, short-acting direct factor Xa inhibitor, in percutaneous coronary intervention: the 
SEPIA-PCI trial. Circulation 115:2642-2651. 

76. Eikelboom J, Weitz J (2009) Otamixaban in acute coronary syndromes. Lancet 374:762-764. 
77. Stone G,McLaurin B, Cox D et al (2006) Bivalirudin for patients with acute coronary syndromes. N Engl J 

Med 355:2203-2216. 
78. Perzborn E (2009) Factor Xa inhibitors new anticoagulants for secondary haemostasis. Hämostaseologie 

29:260-267. 
79. Lassen M (2009) Recent developments in the use of oral anticoagulants. Expert Opin Pharmacother 

10:1769-81. 
80. Kubitza D, Becka M, Voith B et al (2005) Safety, pharmacodynamics, and pharmacokinetics of single doses 

of BAY 59–7939, an oral, direct factor Xa inhibitor. Clin Pharmacol Ther 78:412-421. 
81. Eriksson B, Borris L, Dahl O et al (2006) A once-daily, oral, direct Factor Xa inhibitor, rivaroxaban (BAY 59-

7939), for thromboprophylaxis after total hip replacement. Circulation 114:2313–2316. 

82. Kubitza D, Becka M, Mueck W, Zuehlsdorf M (2007) Rivaroxaban (BAY 59-7939) – an oral, direct Factor Xa 
inhibitor – has no clinically relevant interaction with naproxen. Br J Clin Pharmacol 63:469-76. 

83. Kubitza D, Becka M, Mueck W, Zuehlsdorf M (2006) Safety, tolerability, pharmacodynamics, and 
pharmacokinetics of rivaroxaban – an oral, direct Factor Xa inhibitor – are not affected by aspirin. J Clin 
Pharmacol 46:981-90. 

84. Kubitza D, Becka M, Mueck W, Zuehlsdorf M (2007) Coadministration of rivaroxaban – a novel, oral, direct 
Factor Xa inhibitor – and clopidogrel in healthy subjects. Eur Heart J 28 Suppl 1:Abstract 189. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alexander%20JH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yang%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Becker%20RC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Thromb%20Haemost.');�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Thromb%20Haemost.');�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alexander%20JH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dyke%20CK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yang%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Thromb%20Haemost.');�


Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 29 

 

85. Kubitza D, Becka M, Zuehlsdorf M, Mueck W (2006) No interaction between the novel, oral direct Factor 
Xa inhibitor BAY 59-7939 and digoxin. J Clin Pharmacol 46:Abstract 11. 

86. Turpie A, Fischer W, Bauer K et al (2005) An oral, direct factor Xa inhibitor - BAY 59-7939 - for prophylaxis 
against venous thromboembolism after total knee replacement: a dose-ranging study. J Thromb Haemost 
3:2479-2486. 

87. Eriksson B, Borris L, Dahl O et al (2006) Oral, direct factor Xa inhibition with BAY 59-7939 for the 
prevention of venous thromboembolism after total hip replacement. J Thromb Haemost 4:121-128. 

88. Eriksson B, Borris L, Friedman R et al (2008) Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after 
hip arthroplasty. N Engl J Med 358:2765-2775. 

89. Kakkar A, Brenner B, Dahl O et al (2008) Extended duration rivaroxaban versus short-term enoxaparin for 
the prevention of venous thromboembolism after total hip arthroplasty: a double-blind, randomized 

controlled trial. Lancet 372:31-39. 
90. Turpie A, Lassen M, Davidson B et al (2009) Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after 

total knee arthroplasty (RECORD4): a randomised trial. Lancet 373:1673-1680. 
91. Gómez-Outes A, Suárez-Gea M, Blázquez-Pérez A (2009) Rivaroxaban versus enoxaparin after total knee 

arthroplasty. Lancet 374:682. 
92. Thiel D, Kalodiki E, Wahi R et al (2009) Interpretation of benefit-risk of enoxaparin as comparator in the 

RECORD program: rivaroxaban oral tablets (10 milligrams) for use in prophylaxis in deep vein thrombosis 
and pulmonary embolism in patients undergoing hip or knee replacement surgery. Clin Appl Thromb 
Hemost 15:389-394. 

93. Raju N, Dimmitt S, Eikelboom J (2009) Rivaroxaban versus enoxaparin after total knee arthroplasty. Lancet 
374:681. 

94. Stief T (2009) Rivaroxaban versus enoxaparin after total knee arthroplasty. Lancet 374:681. 

95. Longo U, Maffulli N, Denaro V (2009) Rivaroxaban versus enoxaparin after total knee arthroplasty. Lancet 
374:681-682. 

96. Geerts W (2008) Rivaroxaban for thromboprophylaxis. N Engl J Med 359:2175. 
97. Buller H, Lensing A, Prins M et al (2008) A dose-ranging study evaluating once-daily oral administration of 

the factor Xa inhibitor rivaroxaban in the treatment of patients with acute symptomatic deep vein 
thrombosis: the EINSTEIN-DVT dose-ranging study. Blood 112:2242-2247. 

98. Mega J, Braunwald E, Mohanavelu S et al (2009) Rivaroxaban versus placebo in patients with acute 
coronary syndromes (ATLAS ACS-TIMI 46): a randomised, double-blind, phase II trial. Lancet 374:29-38. 

99. Wong P, Crain E, Xin B et al (2008) Apixaban, an oral, direct and highly selective factor Xa inhibitor: in 
vitro, antithrombotic and antihemostatic studies. J Thromb Haemost 6:820-829. 

100. Eriksson B, Quinlan D, Weitz J (2009) Comparative pharmacodynamics and pharmacokinetics of oral direct 
thrombin and factor Xa inhibitors in development. Clin Pharmacokinet 48:1-22. 

101. Ufer M (2010) Comparative efficacy and safety of the novel oral anticoagulants dabigatran, rivaroxaban 

and apixaban in preclinical and clinical development. Thromb Haemost 103:1-14. 
102. Lassen M, Davidson B, Gallus A et al (2007) The efficacy and safety of apixaban, an oral, direct factor Xa 

inhibitor, as thromboprophylaxis in patients following total knee replacement. J Thromb Haemost 5:2368-
2375. 

103. Lassen M, Raskob G, Gallus A et al (2010) Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee 
replacement (ADVANCE-2): a randomized double-blind trial. Lancet 375:807-815. 



Mestrado Integrado em Medicina NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS Artigo de Revisão Bibliográfica 

 30 

 

104. Buller H, Deitchman D, Prins M et al (2008) Efficacy and safety of the oral direct factor Xa inhibitor 
apixaban for symptomatic deep vein thrombosis: The Botticelli DVT dose-ranging study. J Thromb 
Haemost 6:1313-1318. 

105. Alexander J, Becker R, Bhatt D et al (2009) Apixaban, an oral, direct, selective factor Xa inhibitor, in 
combination with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome. Circulation 119:2877-2885. 

106. Furugohri T, Isobe K, Honda Y et al (2008) DU-176b, a potent and orally active factor Xa inhibitor: in vitro 
and in vivo pharmacological profiles. J Thromb Haemost 6:1542-1549. 

107. Turpie A, Bauer K, Davidson B et al (2009) A randomized evaluation of betrixaban, an oral factor Xa 
inhibitor, for prevention of thromboembolic events after total knee replacement (EXPERT). Thromb 
Haemost 101:68-76. 

108. Zhang P, Huang W, Wang L et al (2009) Discovery of betrixaban (PRT054021), N-(5-chloropyridin-2-yl)-2-

(4-(N,N-dimethylcarbamimidoyl)benzamido)-5-methoxybenzamide, a highly potent, selective, and orally 
efficacious factor Xa inhibitor. Bioorg Med Chem Lett 19:2179-2185. 

109. Turpie A (2007) Oral, direct factor Xa inhibitors in development for the prevention and treatment of 
thromboembolic diseases. Arterioscler Thromb Vasc Biol 27:1238-1247. 

110. Fuji T, Fujita S, Tachibana S, Kawai Y (2008) Randomized, double-blind, multi-dose efficacy, safety and 
biomarker study of the oral factor Xa inhibitor DU-176b compared with placebo for prevention of venous 
thromboembolism in patients after total knee arthroplasty. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 
112:Abstract 34. 

111. Weitz J, Connolly S, Kunitada S et al (2008) Randomized, parallel group, multicenter, multinational study 
evaluating safety of DU-176b compared with warfarin in subjects with non-valvular atrial fibrillation. 
Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 112:Abstract 33. 

112. Cohen A, Armstrong D, Gazdzik T et al (2008) An adaptive-design dose-ranging study of PD 0348292, a 

new oral factor Xa Inhibitor, for thromboprophylaxis after total knee replacement surgery. Blood (ASH 
Annual Meeting Abstracts) 112:Abstract 980. 

113. Agnelli G, Haas S, Ginsberg J et al (2007) A phase II study of the oral factor Xa inhibitor LY517717 for the 
prevention of venous thromboembolism after hip or knee replacement. J Thromb Haemost 5:746-753. 

114. Eriksson B, Turpie A, Lassen M et al (2007) A dose escalation study of YM150, an oral direct factor Xa 
inhibitor, in the prevention of venous thromboembolism in elective primary hip replacement surgery. J 
Thromb Haemost 5:1660-1665. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alexander%20JH%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Becker%20RC%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bhatt%20DL%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Turpie%20AG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bauer%20KA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davidson%20BL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�

