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NÚMERO:  014/2011 

DATA:  14/07/2011 

ASSUNTO: Utilização e seleção de Antiagregantes Plaquetários 

PALAVRAS-CHAVE: Antiagregantes plaquetários 

PARA: Médicos do Sistema Nacional de Saúde 

CONTACTOS: Departamento da Qualidade na Saúde (dqs@dgs.pt)  

 
Nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 66/2007, de 29 de maio, 
na redação dada pelo Decreto Regulamentar nº 21/2008, de 2 de dezembro, a Direção-Geral da 
Saúde, por proposta do Departamento da Qualidade na Saúde, emite a seguinte 
 
I – NORMA 
 
1. A utilização de fármacos antiagregantes plaquetários deve ser adequada à indicação clínica 

que motivou a sua utilização. 
2. Nos doentes com síndroma coronária aguda deve ser utilizada a associação clopidogrel + ácido 

acetilsalicílico durante o primeiro ano após o evento ou a associação prasugrel1 + ácido 
acetilsalicílico durante 15 meses (nos doentes não idosos que tenham tido intervenção 
coronária percutânea) após o evento; existe pouca evidência para continuar a antiagregação 
dupla após estes períodos. 

3. Os doentes que tiverem história de enfarte agudo do miocárdio há mais de um ano devem 
fazer antiagregação com ácido acetilsalicílico. O clopidogrel pode ser uma alternativa para os 
doentes considerados de alto risco (ver detalhes abaixo). 

4. Os doentes com angina estável devem fazer antiagregação com ácido acetilsalicílico. 
5. Os doentes que tenham sido submetidos a uma intervenção coronária percutânea devem fazer 

antiagregação dupla com clopidogrel + ácido acetilsalicílico durante um ano. 
6. Os doentes que tenham tido um acidente vascular cerebral ou um acidente isquémico 

transitório devem fazer antiagregação com clopidogrel ou ácido acetilsalicílico + dipiridamol 
nos primeiros seis meses após o evento, passando a ácido acetilsalicílico após esse período. 

7. Os doentes com doença arterial periférica devem fazer antiagregação com clopidogrel. 
8. A antiagregação só deve ser feita em prevenção primária quando os benefícios (prevenção de 

eventos cardiovasculares) superarem os riscos (hemorragia). Quando indicada, a prevenção 
primária deve ser feita com ácido acetilsalicílico. 

9. A presente Norma define orientações gerais, devendo a decisão de antiagregar ou não e a 
escolha do fármaco ser ajustada individualmente tendo em conta, nomeadamente, a 
existência de contraindicações ou história de efeitos adversos. 

10. As exceções à presente Norma devem ser objeto de fundamentação clínica com registo no 
processo clínico do doente. 

 
 

                                                      
1
 Medicamento em avaliação farmacoeconómica, para efeitos de comparticipação pelo SNS, no INFARMED. 

EM FASE DE TESTE DE APLICAÇÃO 
ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2011, 

EM GRUPOS PILOTO 
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II – CRITÉRIOS 
 

a) A utilização criteriosa de antiagregantes plaquetários tem como objetivo a prevenção de 
eventos cardiovasculares e consequentes ganhos em saúde. 

b) A antiagregação também está associada a efeitos adversos, nomeadamente hemorragia. 
c) A decisão para antiagregar deve ter em conta os potenciais benefícios e riscos associados 

ao fármaco, bem como a história individual do doente. 
d) Existem diferentes fármacos que podem ser utilizados como antiagregantes, porém, a 

prova científica que suporta a sua utilização varia consoante o fármaco e a indicação clínica 
que motiva a antiagregação. 

e) O quadro I, no final deste documento, resume as opções recomendadas para cada 
indicação. 

 
II – AVALIAÇÃO 
 

a) A avaliação da implementação da presente Norma é contínua e executada a nível local, 
regional e nacional. 

b) A parametrização dos sistemas de informação para a monitorização e avaliação da 
implementação e impacto da presente Norma é da responsabilidade das administrações 
regionais de saúde e das direções dos hospitais. 

c) A efetividade da implementação da presente Norma nos cuidados de saúde primários e nos 
cuidados hospitalares e a emissão de diretivas e instruções para o seu cumprimento são da 
responsabilidade dos conselhos clínicos dos agrupamentos de centros de saúde e das 
direções clínicas dos hospitais. 

d) A Direção-Geral da Saúde, através do Departamento da Qualidade na Saúde e a 
Administração Central do Sistema de Saúde em colaboração com a Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, elabora e divulga relatórios de progresso de 
monitorização. 

e) A implementação da presente Norma é monitorizada e avaliada através dos seguintes 
indicadores: 

(i) % de doentes com síndroma coronária aguda ou enfarte agudo do miocárdio que 
realiza antiagregação dupla (clopidogrel ou prasugrel + ácido acetilsalicílico) 
durante o primeiro ano após o evento; 

(ii) % de doentes com diagnóstico de síndroma coronária aguda que realiza 
antiagregação apenas com ácido acetilsalicílico durante o primeiro ano após o 
evento; 

(iii) % de doentes com história de acidente vascular cerebral ou acidente isquémico 
transitório há menos de 6 meses que realiza antiagregação com clopidogrel ou 
ácido acetilsalicílico + dipiridamol; 

(iv) % de doentes com história de acidente vascular cerebral ou acidente isquémico 
transitório há mais de 6 meses que realiza antiagregação com ácido acetilsalicílico; 

(v) % de doentes com doença arterial periférica que realizam antiagregação com 
clopidogrel; 
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(vi) % de doentes antiagregados com clopidogrel em prevenção primária; 
(vii) custo médio com antiagregantes faturados por utilizador. 

f) A cada um destes indicadores corresponde um bilhete de identidade que se encontra 
anexo à presente Norma e dela faz parte integrante. 

 
III – FUNDAMENTAÇÃO 
 
Os antiagregantes plaquetários tornaram-se numa importante ferramenta para prevenir acidentes 
cardiovasculares desde a descoberta de que a toma diária de uma dose baixa de ácido 
acetilsalicílico pode reduzir o risco de enfarte agudo do miocárdio. 
O ácido acetilsalicílico é o antiagregante mais usado e o melhor estudado. 
O uso do clopidogrel e da combinação dipiridamol-ácido acetilsalicílico tem aumentado nos anos 
mais recentes. 
Um estudo de 2007 introduziu um novo agente, o prasugrel. 
A este propósito, colocam-se as seguintes questões: como se comparam estes novos 
medicamentos com o ácido acetilsalicílico, em termos de eficácia e segurança? Sendo eles tão 
dispendiosos (24,64€ por mês para o clopidogrel e 13,55€ por mês para o dipiridamol-ácido 
acetilsalicílico), quando é que se justifica usar estes medicamentos diariamente para substituir o 
ácido acetilsalicílico (2,27€ por mês)? 
Vários ensaios clínicos aleatorizados e controlados de grande dimensão avaliaram os vários 
regimes com antiagregantes plaquetários, produzindo resultados muito variáveis conforme a 
situação clínica. 
Os estudos mais importantes com implicações para a prática clínica são revistos em seguida. 
 
Síndrome coronária aguda e doentes submetidos a intervenções coronárias 
Síndromes Coronárias Agudas (SCA) 
 
Os ensaios clínicos CURE, COMMIT e CLARITY mostraram que a combinação de clopidogrel e ácido 
acetilsalicílico é mais eficaz que o ácido acetilsalicílico isolado, em doentes com angina instável ou 
que tiveram um enfarte do miocárdio, quer com elevação do segmento ST quer sem elevação do 
segmento ST.1,2,3 
A combinação do ácido acetilsalicílico com o clopidogrel não parece aumentar o risco de 
hemorragia a curto prazo, mas a longo prazo todos os ensaios verificaram um aumento substancial 
do risco de hemorragia com esta terapia dupla;4 portanto, a combinação deve ser usada com 
precaução em doentes para os quais os benefícios com esta terapia não são claramente superiores 
aos riscos. 
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Figura 1 

Ácido acetilsalicílico vs. clopidogrel + ácido acetilsalicílico em SCA sem elevação do segmento ST no ensaio CURE. 
 

 
 
Adaptado de Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients 
with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. NEJM 2001;345:494-502. Copyright © 2009 Massachusetts Medical 
Society. Todos os direitos reservados. 

 
Verificou-se, recentemente, que um novo antiagregante plaquetário, o prasugrel, quando 
combinado com ácido acetilsalicílico, foi superior ao clopidogrel combinado com o ácido 
acetilsalicílico em doentes com síndrome coronária aguda, que tiveram uma intervenção coronária 
percutânea (cateterismo) – frequência do objetivo primário do estudo: 9,9% v. 12,1%, p<0,001.5 
A combinação do prasugrel com o ácido acetilsalicílico também causou um maior risco de 
hemorragia grave do que a combinação clopidogrel mais ácido acetilsalicílico (2,4% v. 1,8%, 
p=0,03). 
No entanto, alguns doentes, como os que têm baixo peso corporal, idade maior ou igual a 75 anos 
ou história de acidente vascular cerebral, aparentaram terem beneficiado menos e terem mais 
riscos de hemorragia; assim sendo, estes subgrupos beneficiarão menos desta nova combinação.2 
Cateterismo (Intervenção Coronária Percutânea) 
A terapia antiagregante plaquetária dupla com clopidogrel e ácido acetilsalicílico é o tratamento 
habitual para doentes submetidos a cateterismo. 
Ainda não foi bem definido até quando se deve manter a dupla antiagregação, embora, 
habitualmente, se mantenha até 12 meses.6 
Há controvérsia e discussão sobre se os benefícios do uso prolongado da terapia antiagregante 
superam os riscos. 
 

Em doentes com síndrome coronária aguda ou cateterismo, há boa evidência para usar 
clopidogrel + ácido acetilsalicílico, pelo menos, por 1 ano. 
O prasugrel + ácido acetilsalicílico, durante 15 meses, pode ser uma alternativa melhor para alguns 
doentes com síndrome coronária aguda submetidos a cateterismo, mas o perfil de risco-beneficio 
é pior com esta combinação para alguns subgrupos, incluindo aqueles que são mais velhos ou com 
menos peso. 

                                                      
2
 Se o prasugrel vier a ser comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde deverão ser seguidas as recomendações do 

INFARMED quanto às indicações e grupos em que deverá ser utilizado. 
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Angina de peito e doentes estabilizados após enfarte agudo do miocárdio (doença coronária 
estável) 
 
O valor da dupla antiagregação é menos claro para doentes com doença coronária arterial estável, 
incluindo aqueles com angina estável e história clínica de enfarte do miocárdio. 
No ensaio clínico CHARISMA,7 com doentes com doença coronária sintomática, incluindo aqueles 
com angina estável ou história clínica de enfarte de miocárdio ou múltiplos fatores de risco, a 
combinação do clopidogrel com ácido acetilsalicílico produziu efeitos vasculares equivalentes aos 
observados com o ácido acetilsalicílico isolado. 
O subgrupo de doentes com doença vascular sintomática evidenciou um ligeiro benefício com a 
dupla terapia em vez de ácido acetilsalicílico isolado. Todavia, este resultado encontrava-se no 
limite inferior da significância estatística. Assim e uma vez que houve uma frequência mais alta de 
hemorragia nestes doentes (figura 2), estes resultados têm que ser interpretados com precaução. 
 

Figura 2 
Ácido acetilsalicílico vs. clopidogrel + ácido acetilsalicílico no ensaio clínico CHARISMA 

 

 
 
Adaptado da Figura 1 em Bhatt DL, et al. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic 
events. N Engl J Med. Apr 20 2006; 354(16):1706-1717. 

 
O estudo clínico CAPRIE encontrou, apenas, uma diferença mínima entre o ácido acetilsalicílico e o 
clopidogrel em doentes com enfarte do miocárdio recente, mas não agudo.8,9 
No entanto, alguns subgrupos de doentes no estudo CAPRIE pareceram beneficiar mais do 
clopidogrel do que do ácido acetilsalicílico, embora muitos destes subgrupos tenham sido 
definidos depois do estudo ser completado. 
O clopidogrel pode ser uma escolha razoável nesses doentes: aqueles que tenham uma história 
clínica de doença coronária, acidente vascular cerebral, acidente isquémico transitório (AIT) e 
qualquer um dos seguintes problemas: cirurgia de bypass, episódios implicando múltiplos 
territórios vasculares, dois ou mais episódios isquémicos, diabetes ou hipercolesterolémia.10 

 

Há muito pouca evidencia que sustente o uso por rotina do clopidogrel para a maior parte dos 
doentes que sofreram um enfarte do miocárdio que não seja recente.9 
Na maioria dos doentes com doença coronária arterial estável deve usar-se o ácido acetilsalicílico, 
reservando o clopidogrel para doentes de alto risco. 
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Acidente vascular cerebral (AVC) 
 
Para doentes que tiveram um acidente vascular cerebral ou um acidente isquémico transitório, 
vários estudos clínicos compararam o ácido acetilsalicílico e o clopidogrel isolados com 
combinações de ácido acetilsalicílico-clopidogrel ou de ácido acetilsalicílico-dipiridamol.7,11-14 
Resumem-se, em seguida, os resultados desses estudos: 
 

Tabela 1 
Antiagregantes plaquetários na prevenção de AVC 

 

Terapia dupla com: EFICÁCIA HEMORRAGIA Comparada com: 

Ácido acetilsalicílico 
mais clopidogrel 

Igual a Mais que Ácido acetilsalicílico sozinho 

Igual a Mais que Clopidogrel sozinho 

Ácido acetilsalicílico 
mais dipiridamol 

Melhor que Igual a Ácido acetilsalicílico sozinho 

Igual a Mais que Clopidogrel sozinho 

 
Figura 3 

Clopidogrel vs. ácido acetilsalicílico-dipiridamol de libertação prolongada  na prevenção de AVC 
 

 
 
Adaptado de Sacco RL, Diener HC, Yusuf S, et al. Aspirin and extended-release dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke. 
NEJM 2008; 359: 1238-51. Copyright © 2009 Massuchusetts Medical Society. Todos os direitos reservados. 

 

Em doentes com um acidente vascular cerebral isquémico ou acidente isquémico transitório há 
menos de três meses, a evidência favorece o uso do clopidogrel ou ácido acetilsalicílico-
dipiridamol. 
Alguns estudos sugerem que este benefício poderá existir até seis meses após o evento. 
Deve utilizar-se o ácido acetilsalicílico em doentes com uma história clínica mais antiga de 
acidente vascular cerebral. 
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Doença arterial periférica 
 
O ensaio clínico CAPRIE indicou que o clopidogrel é mais eficaz que o ácido acetilsalicílico para 
doentes com doença arterial periférica grave.8 
No entanto, o ensaio clínico CHARISMA que comparou a combinação ácido acetilsalicílico-
clopidogrel nestes doentes conclui que não era melhor que o ácido acetilsalicílico isolado.7 

 

Figura 4 
Clopidogrel vs. Ácido acetilsalicílico para afeções vasculares no ensaio clínico CAPRIE 

 

 
Adaptado de A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischemic events (CAPRIE). CAPRIE 
Sterring Committee. Lancet 1996; 348:1329-39. 

 

Uma visão geral destes estudos apoia o uso de monoterapia com clopidogrel em doentes com 
doença arterial periférica. 

 
Prevenção primária 
 
Seis grandes ensaios clínicos avaliaram o papel do ácido acetilsalicílico na prevenção primária da 
doença cardiovascular, ou seja, em doentes que ainda não tiveram um acidente cardiovascular. 
Os resultados de uma meta-análise destes ensaios são resumidos em seguida.15 
O ácido acetilsalicílico é um dos meios mais comprovados de prevenção enfartes do miocárdio, 
mas estudos recentes sugerem que o seu uso não é uma decisão simples, especialmente em 
doentes sem doença cardíaca e/ou maior risco de hemorragia. 
Além disso, todos os antiagregantes plaquetários aumentam o risco de hemorragias 
gastrointestinais ou intracranianas, mesmo o próprio ácido acetilsalicílico em doses baixas.16 
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Tabela 2 
Meta-análise dos resultados de ensaios clínicos aleatorizados para avaliar o ácido acetilsalicílico na prevenção 

primária.
15 

 

Resultado 

Odds ratio (intervalo de confiança de 95%) para ácido 
acetilsalicílico vs. placebo 

Homens Mulheres 

Todos os eventos cardiovasculares  0,86 (0,78-0,94) 0,88 (0,79-0,99) 

AVCs isquémicos  1,00 (0,72-1,41) 0,83 (0,70-0,97) 

Enfarte do miocárdio  0,68 (0,54-0,86) 1,01 (0,84-1,21) 

Mortalidade cardiovascular  0,99 (0,86-1,14) 0,90 (0,64-1,28) 
 
Um odds ratio (razão de possibilidades) de 0,86 indica que doentes no grupo de tratamento experimentam apenas 86% do risco de 
ter o resultado, comparado com o controlo, ou seja uma redução de 14% do risco. 

 

Na prevenção primária, os homens beneficiam do uso do ácido acetilsalicílico principalmente 
devido à redução do risco de enfarte do miocárdio, enquanto as mulheres têm um benefício mais 
modesto, que advém sobretudo da redução do risco de acidente vascular cebral isquémico. 
O ácido acetilsalicílico não reduz a mortalidade em prevenção primária quer nos homens quer nas 
mulheres. 

 
O benefício relativamente modesto do ácido acetilsalicílico na prevenção primária tem que ser 
comparado com os seus riscos. 
Para muitos doentes de baixo risco, em prevenção primária, estes riscos podem ser 
suficientemente altos para se sobreporem aos benefícios.17 
As normas clínicas mais recentes, de 2009, da United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF) sugerem considerar o risco cardiovascular de um paciente antes de recomendar ácido 
acetilsalicílico para prevenção primária. 
Pode-se encontrar um instrumento para medir o risco de doença coronária e de acidente vascular 
cerebarl na página http://www.fcm.unl.pt/departamentos/cligeral/risco_cv/. 
Pode; ainda; usar-se o SCORE para calcular o risco de mortalidade por causas cardiovasculares: 
http://www.heartscore.org/. 
Uma orientação portuguesa recomenda a utilização de ácido acetilsalicílico quando o risco de 
morte por causa cardiovascular avaliado pela tabela SCORE é superior a 5%.18 
As recomendações atuais da USPSTF constam na tabela 3: 

http://www.fcm.unl.pt/departamentos/cligeral/risco_cv/
http://www.heartscore.org/
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Tabela 3 

Risco/beneficio do ácido acetilsalicílico em prevenção primária. 
 

Nível de risco a partir do qual a prevenção de acidentes cardiovasculares (benefícios) 
excede os danos gastrointestinais 

Homens Mulheres 

Risco a 10 anos de Doença Coronária Risco a 10 anos de AVC 

Idade 45-59 anos ≥ 4% Idade 55-59 anos ≥ 3% 

Idade 60-69 anos ≥ 9% Idade 60-69 anos ≥ 8% 

Idade 70-79 anos ≥ 12% Idade 70-79 anos ≥ 11% 
 
Tabela e legendas adaptado parcialmente de : Aspirin for the Prevention of Cardiovascular Disease. Clinical Summary of US 
Preventive Services Task Force Recommendation. Disponível em http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf09/aspirincvd/aspcvdsum.pdf 

 
Uma decisão partilhada com o utente é recomendada para indivíduos cujo risco esteja perto dos 
valores acima indicados, quer ligeiramente acima quer ligeiramente abaixo. 
À medida que os potenciais benefícios cardiovasculares excedem as desvantagens a 
recomendação para tomar ácido acetilsalicílico torna-se mais forte. 
Para determinar se os benefícios em termos de enfartes do miocárdio evitados (homens) e 
acidentes vasculares cerebrais evitados (mulheres), têm que ser considerados quer o risco a 10 
anos, quer a idade. 
A tabela acima aplica-se para adultos que não estejam a tomar anti-inflamatórios não esteroides e 
que não tenham nem dor epigástrica, nem uma história clínica de úlceras gastrointestinais. 
O uso de anti-inflamatórios não esteroides e uma história de úlceras gastrointestinais aumenta 
consideravelmente o risco de hemorragia gastrintestinal grave e deve ser considerado na 
determinação equilibrada entre os benefícios e os danos. 
O uso combinado de anti-inflamatórios não esteroides com ácido acetilsalicílico quadruplica, 
aproximadamente, o risco de hemorragia gastrointestinal grave quando comparado com ácido 
acetilsalicílico isolado. 
O risco de hemorragia grave naqueles que usam o ácido acetilsalicílico é aproximadamente 2 a 3 
vezes maior em doentes com uma história clínica de úlceras gastrointestinais. 
 

Por causa do risco de hemorragia causado pelos antiagregantes plaquetarios, o ácido 
acetilsalicílico deve ser prescrito, em prevenção primária, apenas em utentes para os quais os 
benefícios excedam os potenciais riscos. 

 
Diferença de custos 
 
O custo do clopidogrel, dipiridamol-ácido acetilsalicílico e do prasugrel é cerca de 600 a 1000% 
superior ao do ácido acetilsalicílico. 
Apesar desta diferença extraordinária, pode ser razoável em termos económicos prescrever estes 
medicamentos em doentes criteriosamente escolhidos. 

http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf09/aspirincvd/aspcvdsum.pdf
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Por exemplo, uma análise económica concluiu que o clopidogrel usado isoladamente em doentes 
com doença vascular periférica parece ser altamente efetivo em termos de custo.9 
Diferenças de custo podem ser particularmente relevantes quando se escolhe entre agentes 
igualmente eficazes e igualmente seguros. 
Isto é especialmente importante em doentes nos quais a prescrição de um medicamento muito 
caro resultará numa não adesão à terapêutica. 
 

Figura 5 
Preço mensal do tratamento com antiagregantes 

 

 
Preços a 15 de fevereiro de 2011 (Fonte: Sistema de Apoio ao Médico – SAM). 

 
Interações clopidogrel – Inibidores da bomba de protões (IBPs) 
 
Desde 2009 têm sido publicados vários estudos acerca da possível redução da proteção 
cardiovascular do clopidogrel quando usado em combinação com inibidores da bomba de protões. 
Estes estudos têm apresentado resultados inconsistentes, alguns indicam a existência de uma 
interação importante, outros não.19 
O mecanismo pelo qual pode ocorrer esta interação ainda não é bem conhecido. Não existe 
evidência segura de que qualquer inibidor da bomba de protões seja mais seguro que os 
restantes.19 
Face a estes dados, a Agência Europeia de Medicamentos recomenda que o uso simultâneo de 
clopidogrel e inibidores da bomba de protões aconteça apenas quando absolutamente 
necessário.20 
A posição de consenso das sociedades americanas de cardiologia e gastrenterologia faz uma 
recomendação semelhante, sugerindo que os inibidores da bomba de protões sejam usados 
apenas quando existe um risco elevado de hemorragia gastrointestinal (história de hemorragia 
gastrointestinal anterior, idade avançada, uso concomitante de varfarina, corticoides ou anti-
inflamatórios não esteroides ou infeção por H pylori).19 
Nos doentes com risco mais baixo, em que os médicos considerem necessário utilizar proteção 
gastrointestinal, os antagonistas dos recetores H2 (exceto a cimetidina, por ser metabolizada pelo 
mesmo citocromo que o clopidogrel) podem ser uma alternativa.19 
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Enquanto persistem as incertezas acerca das interações clopidogrel – inibidores da bomba de 
protões, é mais prudente evitar a associação nos doentes que não têm um risco aumentado de 
hemorragia gastrointestinal. 

 
V – APOIO CIENTÍFICO 
 
Este material foi produzido por Niteesh K. Choudhry, M.D., Ph.D., Professor Assistente de 
Medicina na Harvard Medical School, com aconselhamento de Michael A. Fischer, M.D., M.S., 
Professor Assistente de Medicina, Harvard Medical School; Leslie Jackowski, B.Sc.(Hon)., MBBS, 
Investigador da  Harvard University, William H. Shrank, M.D., M.S.H.S., Professor Assistente de 
Medicina na Harvard Medical School. Editor da Série: Jerry Avorn, M.D., Professor de Medicina na 
Harvard Medical School. Os Drs. Avorn, Choudhry, Fischer, and Shrank são todos médicos no 
Brigham and Women’s Hospital em Boston. Nenhum dos autores recebe qualquer compensação 
financeira de companhias farmacêuticas. 
Este material foi originalmente produzido em Inglês para o Independent Drug Information Service 
(iDiS), financiado pelo PACE Program do Department of Aging da Commonwealth da Pennsylvania. 
Este programa é fornecido pela Alosa Foundation e não está associado de qualquer forma com 
quaisquer companhias farmacêuticas. 
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médico assistente, baseadas na situação clínica individual de cada doente. 
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Adaptado em fevereiro de 2011. 
 
Dados Independentes Sobre Medicamentos 
 
A presente Norma emana da orientação terapêutica produzida pelo Independent Drug Information 
Service, que é responsável pela pesquisa bibliográfica e síntese de evidência. O conteúdo foi 
traduzido e adaptado para a realidade portuguesa, por um grupo de trabalho da Faculdade de 
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VII - ANEXO 
Quadro I 

Tratamento recomendado por indicação terapêutica 

Indicação 
terapêutica 

Tratamento Recomendado Evidencia 

Síndromes 
coronárias agudas 

CLOPIDOGREL + ÁCIDO ACETILSALICÍLICO durante 1 
ano. Pouca evidência para continuar a antiagregação 
dupla para além de 1 ano. 
PRASUGREL + ÁCIDO ACETILSALICÍLICO durante 15 
meses pode ser uma melhor alternativa para alguns 
subgrupos de doentes (ver detalhes no texto)  

CURE, COMMIT, CLARITY, 
CHARISMA, CAPRIE, TRITON 

Enfarte do 
miocárdio há ≥1 
ano 

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (o CLOPIDOGREL pode ser 
uma opção alternativa para doentes de alto risco*) 

CHARISMA, CAPRIE 

Angina estável  ÁCIDO ACETILSALICÍLICO Antiplatelet Trialists 
CollaborationCHARISMA 

Intervenção 
coronária 
percutânea  

CLOPIDOGREL + ÁCIDO ACETILSALICÍLICO durante 
pelo menos 1 ano. 

CREDO 

AVC / AIT 
CLOPIDOGREL ou ÁCIDO ACETILSALICÍLICO + 
DIPIRIDAMOL nos primeiros 6 meses, depois ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO 

MATCH, CHARISMA, ESPS2, 
ESPRIT, PRoFESS 

Doença arterial 
periférica  

CLOPIDOGREL CHARISMA, CAPRIE 

Prevenção 
Primária  

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO apenas para aqueles 
doentes em que os benefícios (prevenção de eventos 
cardiovasculares) excedam os riscos (hemorragia): 
 

H 
O 
M 
E 
N 
S 

Idade Risco a 10 anos de 
doença coronária 

45-59 anos ≥ 4% 

60-69 ans ≥ 9% 

70-79 anos ≥ 12% 
 

M 
U 
L 
H 
E 
R 
E 
S 

Idade Risco a 10 anos de 
AVC 

55-59 anos ≥ 3% 

60-69 anos ≥ 8% 

70-79 anos ≥11% 
 

POPADAD, JPAD, USPSTF 

* Doentes de alto risco são definidos como aqueles que têm: história clínica de doença coronária arterial, AVC, ou isquémia 
transitória, mais qualquer dos seguintes: cirurgia de bypass, episódios que envolvam múltiplos sítios vasculares, dois ou mais 
episódios isquémicos, diabetes ou hipercolesterolémia. Ver detalhes no texto. 

 
Francisco George 

Diretor-Geral da Saúde
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Designação

Tipo de Indicador Entidade Gestora ACES

Tipo de falha Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do Indicador

Frequência de 

monitorização
Unidade de medida Percentagem

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem de utilizadores

Prazo Entrega Reporting Valor de Referência
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Órgão fiscalizador Meta
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte Informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

B - Denominador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

Percentagem de doentes com síndroma coronária aguda ou enfarte agudo do miocárido que realiza 

anti-agregação dupla (clopidrogel ou prasugrel + ácido acetilsalicílico) durante o primeiro ano após o 

evento

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Monitorizar a prescrição de anti-agregantes plaquetários e aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a adequação da prescrição

Responsável pela 

monitorização
ACES/ ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 

- Denominador;

- Ter registo de prescrição de clopidrogel ou prasugrel + ácido acetilsalicílico, no período em análise

Denominador: 

- Ter consulta médica no ACES no período em análise

- Ter registo de síndroma coronária aguda ou enfarte agudo do miocárdio há menos de um ano

Mensal

Definição

Número de utilizadores com síndroma 

coronária aguda ou enfarte agudo do 

miocárido que realiza anti-agregação dupla 

(clopidrogel ou prasugrel + ácido 

acetilsalicílico) 

Número de utilizadores com registo de 

síndroma coronária aguda ou enfarte agudo 

do miocárdio há menos de um ano  
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Designação 

Tipo de Indicador Entidade Gestora ACES 

Tipo de falha Período aplicável Ano 

Objetivo 

Descrição do Indicador 
Frequência de  
monitorização Unidade de medida Percentagem 

Fórmula A / B x 100 

Output Percentagem de utilizadores 

Prazo Entrega Reporting Valor de Referência a definir ao fim de um ano de aplicação da  
norma 

Órgão fiscalizador Meta a definir ao fim de um ano de aplicação da  
norma 

Critérios de inclusão 

Observações 

Fator crítico 

Variáveis  Fonte Informação/ SI Unidade de medida 

A - Numerador SI USF/UCSP Nº de utilizadores 

B - Denominador SI USF/UCSP Nº de utilizadores 

Mensal 

Percentagem de doentes com síndroma coronária aguda ou enfarte agudo do miocárido que realiza  
antiagregação apenas com ácido acetilsalicílico durante o primeiro ano após o evento 

QUALIDADE TÉCNICA / EFETIVIDADE 

Monitorizar a prescrição de antiagregantes plaquetários e aplicar a Norma da DGS 

Indicador que exprime a adequação da prescrição 

 

Definição 

Número de utilizadores com síndroma  
coronária aguda ou enfarte agudo do  
miocárido que realiza antiagregação  
apenas com ácido acetilsalicílico  
Número de utilizadores com registo de  
síndroma coronária aguda ou enfarte agudo  
do miocárdio há menos de um ano 

Responsável pela  
monitorização ACES/ ARS 

Dia 25 do mês n+1 

ARS 

Numerador:  
- Denominador; 
- Ter registo de prescrição de ácido acetilsalicílico no período em análise; 
- Não ter registo de prescrição de outros antiagregantes plaquetários. 
 
Denominador:  
- Ter consulta médica no ACES no período em análise 
- Ter registo de síndroma coronária aguda ou enfarte agudo do miocárdio há menos de um ano 
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Designação

Tipo de Indicador Entidade Gestora ACES

Tipo de falha Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do Indicador

Frequência de 

monitorização
Unidade de medida Percentagem

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem de utilizadores

Prazo Entrega Reporting Valor de Referência
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Órgão fiscalizador Meta
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte Informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

B - Denominador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

Definição

Número de utilizadores com história de AVC 

ou AIT há menos de 6 meses que realizam 

anti-agregação com clopidrogel ou ácido 

acetilsalicílico + dipiridamol 

Número de utilizadores com história de AVC 

ou AIT há menos de 6 meses

Responsável pela 

monitorização
ACES/ ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 

- Denominador;

- Ter registo de prescrição de clopidrogel ou ácido acetilsalicílico + dipiridamol  no período em análise

Denominador: 

- Ter consulta médica no ACES no período em análise

- Ter registo de de história de AVC ou AIT há menos de 6 meses

Mensal

Percentagem de doentes com história de acidente vascular cerebral (AVC) ou acidente isqémico 

tansitório (AIT) há menos de 6 meses que realiza anti-agregação com clopidrogel ou ácido 

acetilsalicílico + dipiridamol 

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Monitorizar a prescrição de anti-agregantes plaquetários e aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a adequação da prescrição
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Designação

Tipo de Indicador Entidade Gestora ACES

Tipo de falha Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do Indicador

Frequência de 

monitorização
Unidade de medida Percentagem

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem de utilizadores

Prazo Entrega Reporting Valor de Referência
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Órgão fiscalizador Meta
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte Informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

B - Denominador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

Definição

Número de utilizadores com história de AVC 

ou AIT há mais de 6 meses que realizam 

anti-agregação com ácido acetilsalicílico 

Número de utilizadores com história de AVC 

ou AIT há mais de 6 meses

Responsável pela 

monitorização
ACES/ ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 

- Denominador;

- Ter registo de prescrição de ácido acetilsalicílico no período em análise

Denominador: 

- Ter consulta médica no ACES no período em análise

- Ter registo de de história de AVC ou AIT há mais de 6 meses

Mensal

Percentagem de doentes com história de acidente vascular cerebral (AVC) ou acidente isqémico 

transitório (AIT) há mais de 6 meses que realiza anti-agregação com ácido acetilsalicílico 

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Monitorizar a prescrição de anti-agregantes plaquetários e aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a adequação da prescrição
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Designação

Tipo de Indicador Entidade Gestora ACES

Tipo de falha Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do Indicador

Frequência de 

monitorização
Unidade de medida Percentagem

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem de utilizadores

Prazo Entrega Reporting Valor de Referência
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Órgão fiscalizador Meta
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte Informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

B - Denominador SI USF/UCSP Nº de utilizadores

Definição

Número de utilizadores com doença arterial 

periférica que realiza anti-agregação com 

clopidogrel

Número de utilizadores com doença arterial 

periférica 

Responsável pela 

monitorização
ACES/ ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 

- Denominador;

- Ter registo de prescrição de clopidogrel no período em análise

Denominador: 

- Ter consulta médica no ACES no período em análise

- Ter registo de doença arterial periférica

Mensal

Percentagem de doentes com doença arterial periférica que realiza anti-agregação com clopidogrel

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Monitorizar a prescrição de anti-agregantes e aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a adequação da prescrição
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Designação

Tipo de Indicador Entidade Gestora ACES

Tipo de falha Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do Indicador

Frequência de 

monitorização
Unidade de medida Percentagem

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem de utilizadores 

Prazo Entrega Reporting Valor de Referência
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Órgão fiscalizador Meta
a definir ao fim de um ano de aplicação da 

norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte Informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP Nº de utilizadores 

B - Denominador SI USF/UCSP Nº de utilizadores 

Definição

Número de utilizadores  anti-agregados com 

clopidogrel

Número de utilizadores sem registo de 

síndromes coronárias agudas, enfarte do 

miocárdio, angina, AVC/AIT, e doença arterial 

periférica  

Responsável pela 

monitorização
ACES/ ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 

- Denominador;

- Ter registo de prescrição de clopidogrel no período em análise

Denominador: 

- Ter consulta médica no ACES no período em análise

- Não ter registo de síndromes coronárias agudas, enfarte do miocárdio, angina, AVC/AIT, e doença arterial periférica.

Mensal

Percentagem de doentes anti-agregados com clopidogrel em prevenção primária

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Monitorizar a prescrição de anti-agregantes e aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a adequação da prescrição
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Designação 

Tipo de Indicador Entidade Gestora ACES 

Tipo de falha Período aplicável Ano 

Objetivo 

Descrição do Indicador 
Frequência de  
monitorização Unidade de medida €/doente 

Fórmula A / B  

Output Custo Médio 

Prazo Entrega Reporting Valor de Referência a definir ao fim de um ano de aplicação da  
norma 

Órgão fiscalizador Meta a definir ao fim de um ano de aplicação da  
norma 

Critérios de inclusão 

Observações 

Fator crítico 

Variáveis  Fonte Informação/ SI Unidade de medida 

A - Numerador SI USF/UCSP € 

B - Denominador SI USF/UCSP Nº de utilizadores 

 

Definição 

Custo com antiagregantes (PVP) 

Número de utilizadores com prescrição de  
antiagregantes 

Responsável pela  
monitorização ACES/ ARS 

Dia 25 do mês n+1 

ARS 

Numerador:  
- Custo com antiagregantes, cuja faturação tenha ocorrido no intervalo de tempo em análise. 
 
Denominador:  
- Número de utilizadores  

 

Mensal 

Custo médio com antiagregantes faturados por utilizador 

EFICIÊNCIA 

Monitorizar o custo com a prescrição de antiagregantes e aplicar a Norma da DGS 

Indicador que exprime o custo médio com antiagregantes por doente 
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