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Em caso de dúvida, deve contactar o seu enfer-

meiro ou médico de família. 

 

Contactos da USF 

Tel: 239 990 614/ 239 990 615/ 239 993 625 

E-mail: usf.serradalousa@gmail.com 

www.usf-serradalousa.com 

Antes de pequenas intervenções, 

como tratamentos/extracções 

dentárias, cirurgia a cataratas, 

pequenas cirurgias dermatológi-

cas ou Endoscopia/Colonoscopia 

sem biópsia não há necessidade 

de suspender o ACO. 

Deve fazer controlo do INR 

(nestes casos, deve estar entre 2 

e 2,5) no dia antes e até 72 horas 

após a intervenção. 

Aplicar gelo é uma medida anal-

gésica importante e contribui pa-

ra a  prevenção de hemorragias. 

Pequenas intervenções cirúrgicas: 

 Evitar exercícios violentos 

 Utilizar escova de dentes “macia” 

 Usar máquina de barbear 

 Evitar andar descalço 

 Especial cuidado ao manusear objec-

tos cortantes 

Conselhos para o dia-a-dia: 



Os anticoagulantes orais (ACO) são an-

tagonistas da Vitamina K, cujo papel é 

importante na coagulação.  

Assim, diminuem a capacidade de coa-

gulação sanguínea e, portanto, ajudam a 

evitar a formação de coágulos (trombos). 

O INR é a análise que deverá realizar regu-

larmente, de forma a que se possa ajustar a 

dose do ACO. 

Os valores de INR desejados deverão estar 

entre 2 e 3 (em alguns casos, 2,5 e 3,5). 

Não é necessário estar em jejum para fa-

zer esta análise. 

O maior risco da terapêutica é a hemorra-

gia, formação de hematomas ou desenvol-

vimento de anemia (perda de sangue nas 

fezes, urina, sangramento menstrual exces-

sivo, nasal ou pelas gengivas). 

O que é? 

Estão indicados para a preven-

ção/tratamento de trombose e trom-

boembolia por: 

 Fibrilhação auricular 

 Cirurgia válvulas cardíacas 

 Trombose Venosa Profunda 

 Tromboembolia pulmonar 

Indicações 

Controlo INR 

Possíveis efeitos secundários: 

Interacção com alimentos: 

Deve ser tomado sempre à mesma hora. 

(Indiferente se antes ou após refeições.) 

Como tomar 

Alguns alimentos podem interferir com o 

efeito do ACO.  

Recomenda-se que não faça mudanças 

bruscas na sua dieta. 

Os seguintes alimentos podem ser ingeridos, 

desde que sempre na mesma  quantidade, 

sem excessos:  

 Hortaliças (espargos, alface, brócolos, 

couve, espinafre, repolho, agrião, rúcula, 

...) 

 Pepino com casca 

 Tomate verde 

 Gema de ovo 

 Grãos (de bico, lenti-

lhas, ervilha verde) 

 Maçã verde, Uva, Laranja, Tomate, ... 

 Acidente de viação ou queda grave mes-

mo que não tenha sangramento visível  

 Dor de cabeça súbita e intensa 

 Alteração súbita da visão  

 Alteração inexplicável do estado de cons-

ciência  

 Vómitos com sangue  

 Sangue nas fezes ou na urina e dores 

abdominais  

Recorrer à Urgência se: 

Informe o seu médico se estiver ou se 

planeia ficar grávida! Os anticoagulantes 

orais podem causar defeitos congénitos. 

Existem  vários medicamentos que podem 

alterar a função dos ACO. 

Não tome nenhum produto (nem de erva-

nária) sem esclarecer com o seu médico. 

Interação com medicamentos: 


