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RESUMO – Os anticoagulantes orais diretos foram apresentados como nova opção para prevenção 
e tratamento de fibrilação atrial não valvar. Recentemente, foram observados efeitos colaterais 
hemorrágicos significativos com o uso desses medicamentos. O uso da dabigatrana em combinação 
com inibidores da glicoproteína-p foi discutido devido a seus efeitos interativos. Apresentamos o caso 
de uma paciente de 74 anos que desenvolveu hemopericárdio espontâneo e tamponamento cardíaco 
induzidos pela dabigatrana em combinação com inibidor da glicoproteína-p. 

Descritores: Tamponamento cardíaco/induzido quimicamente; Derrame pericárdico/induzido 
quimicamente; Anticoagulantes/efeitos adversos; Dabigatrana; Membro 1 da subfamília B de cassetes 
de ligação de ATP

ABSTRACT – Direct oral anticoagulants have been presented as a novel option for prevention and 
treatment of nonvalvular atrial fibrillation. However, significant hemorrhagic side effects have been 
observed with the use of these medications in recent years. The use of dabigatran in combination with 
p-glycoprotein inhibitors have been discussed due to its interactive effects. We present the case of a 
74-year old female who developed spontaneous hemopericardium and cardiac tamponade induced by 
dabigatran combined with a p-glycoprotein inhibitor. 

Keywords: Cardiac tamponade/chemically induced; Pericardial effusion/chemically induced; 
Anticoagulants/adverse effects; Dabigatran; ATP-binding cassette, sub-family B, member 1

INTRODUÇÃO

Nos últimos 50 anos, antagonistas da vitamina K (AVK), como varfarina, foram a 
única opção para anticoagulação. Porém, hoje em dia, os anticoagulantes orais diretos 
(DOACs, sigla do inglês direct oral anticoagulants) tornaram-se uma alternativa para 
pacientes com fibrilação atrial (FA) não valvar. De acordo com o estudo de Framin-
gham, a FA não valvar representa 14% das causas de acidente vascular cerebral (AVC) 
em homens e 16% em mulheres.1 A anticoagulação é recomendada para a prevenção de 
AVC em pacientes com risco moderado a alto (escore CHA2DS2-VASc ≥2).

O estudo RE-LY (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy Trial) 
mostrou que pacientes com FA não valvar acima de 65 anos, tratados com dabiga-
trana 150mg duas vezes ao dia, apresentaram menor incidência de AVC isquêmico 
e hemorrágico em comparação àqueles tratados com varfarina. Dabigatrana também 
mostrou maior eficácia do que o tratamento com rivaroxabana 20mg, uma vez ao dia, 
e apixabana 5mg, duas vezes ao dia.2 Porém, o clínico deve considerar as limitações de 
uma comparação indireta (diferenças em estudos tipo coorte e desenho do estudo) ao 
verificar a eficácia e a custo-efetividade desses agentes.

A dabigatrana é um inibidor direto de trombina competitivo e reversível, que pre-
vine a conversão de fibrinogênio em fibrina.2 O uso da dabigatrana já foi associado 
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a efeitos adversos gastrintestinais, como dispepsia e, em 
casos mais graves, sangramento gastrintestinal.3,4 Nos úl-
timos anos, observou-se maior associação de hemopericár-
dio como efeito adverso de DOACs.5-7

Como complicação rara, descrevemos uma paciente que 
desenvolveu hemopericárdio com dabigatrana em combi-
nação com verapamil, um inibidor da glicoproteína-p, e a 
rápida reversão de seu efeito anticoagulante com o antídoto 
idarucizumabe. 

RELATO DE CASO

Paciente do sexo feminino de 74 anos, do México, com 
história de diabetes melito tipo 2, hipertensão arterial es-
tágio 2 (Eighth Joint National Committee − JNC 8) e FA não 
valvar há 3 anos. Também tinha história clínica de diver-
sos episódios de trombose sob terapia de anticoagulação 
com rivaroxabana 15mg ao dia, como trombose arterial do 
membro superior esquerdo (Figura 1), e, com dose diária 
de 20mg, desenvolveu AVC isquêmico sem sequelas neuro-
lógicas. A terapia de anticoagulação foi ajustada para dabi-
gatrana 150mg, duas vezes ao dia, e aspirina 100mg ao dia. 
O controle da frequência cardíaca foi feito com bisoprolol 
5mg, verapamil 90mg e flecainida 100mg, ao dia.

Depois de 4 semanas, apresentou dispneia progressiva 
com evolução de 24 horas, fadiga, astenia generalizada e 
diaforese. No pronto-socorro, os sinais vitais foram pressão 
arterial 70×40mmHg; frequência cardíaca 98bpm, eletro-
cardiograma (ECG) em ritmo de FA, saturação de oxigênio 
em 95%, com evidência clínica de tamponamento cardíaco, 
distensão venosa jugular e edema periférico. O ecocardio-
grama transtorácico mostrou derrame pericárdico >300mL, 
quantificado por ultrassom (Figura 2), excursão sistólica do 
anel tricúspide (TAPSE) de 19mm, veia cava com 21mm, 
colapso respiratório <50%, escore CHAD2DS2-VASC 8 e  

HAS-BLED 5. À admissão, os resultados laboratoriais mos-
traram tempo de coagulação aumentado e comprometi-
mento da função renal, em comparação com aqueles obti-
dos 2 meses antes (Tabela 1).

Devido ao comprometimento hemodinâmico, foram ad-
ministradas duas doses de idarucizumabe de 2,5g, sendo a 
primeira em infusão rápida, e a segunda, depois de 5 minu-
tos, para reverter os efeitos anticoagulantes da dabigatra-
na. Em seguida, realizou-se pericardiocentese subxifoide de 
emergência guiada por ecocardiografia e fluoroscopia, com 
drenagem de 600mL de conteúdo hemático, com melho-
ra imediata do estado hemodinâmico. Duas horas após o 
procedimento, a pressão arterial subiu para 90×50mmHg 
e a frequência cardíaca caiu para 70bpm. Foi colocado um 
cateter pigtail no saco pericárdico para drenagem contínua. 
O fluido pericárdico acumulado em 24 horas foi de 800mL. 
A cultura do fluido pericárdico não mostrou crescimento 

Figura 1. Oclusão arterial radial ulnar.

Figura 2. Derrame pericárdico observado pelo ecocardiograma.
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cocinética variável e a necessidade de monitoramento para 
RNI terapêutica.2 Além disso, embora a falta de um antído-
to representasse uma desvantagem dos DOACs com relação 
à varfarina, isso mudou com a aprovação de idarucizumabe 
para dabigatrana pelo FDA, em 2015, e de andexanet alfa 
para apixabana e rivaroxabana, em 2018.9

A dabigatrana sofre pouco metabolismo hepático e não 
afeta a atividade de CYP450; portanto, são poucas as inte-
rações medicamentosas.10 Nos últimos anos, o hemoperi-
cárdio tem sido associado a efeitos adversos dos DOACs. O 
primeiro caso de hemopericárdio induzido por dabigatrana 
foi relatado em 2012.5 Desde então, sete outros casos foram 
relatados, resultantes do uso de dabigatrana,10-15 apixaba-
na6 e rivaroxabana.7

A absorção do pró-fármaco dabigatrana é mediada pela 
glicoproteína-p. Assim, foi observado que inibidores da gli-
coproteína-p podem aumentar a área sob a curva (ASC) e a 
concentração máxima (Cmax) do fármaco ativo. Atualmen-
te, o FDA recomenda reduzir a dose de dabigatrana para 
75mg, duas vezes ao dia, quando usada concomitantemen-
te com inibidores da glicoproteína-p em pacientes com dis-
função renal moderada (CrCl 30-50mL/minutos) ou evitar 
o medicamento.8

Já foram relatados diversos casos de hemopericárdio in-
duzido por dabigatrana, mas não em combinação com inibi-
dores da glicoproteína-p.5,11-14 O primeiro relato de caso de 
hemopericárdio induzido por dabigatrana em combinação 
com inibidores da glicoproteína-p em paciente com função 
renal normal foi descrito por Kizilimark et al.10 O caso foi 
de um paciente de 66 anos de idade, que desenvolveu he-
mopericárdio com o uso de dabigatrana 150mg, duas vezes 
ao dia, e verapamil. O paciente, 1 ano antes, apresentava 
CrCl de 136mL/minuto. Song et al. relataram o caso de um 
paciente de 84 anos de idade que desenvolveu hemopericár-
dio induzido por dabigatrana em combinação com modu-
ladores da glicoproteína-p, cuja função renal 10 dias antes 
apresentava creatinina 0,7mg/dL.15

No caso aqui relatado, com verapamil de 90mg em com-
binação com dabigatrana de 150mg duas vezes ao dia e fun-
ção renal previamente normal com CrCl de 89mL/minuto, 
a paciente desenvolveu hemopericárdio espontâneo com 
tamponamento cardíaco 4 semanas após iniciar tratamento 
com dabigatrana. O uso concomitante de verapamil aumen-
ta a ASC e Cmax da dabigatrana, e a administração de dabi-
gatrana 2 horas antes do verapamil elimina esse impacto de 
interação. Porém, não há evidência suficiente que torne tal 
conclusão definitiva.8 Além disso, no estudo RE-LY, não fo-
ram observadas mudanças significativas nos níveis de dabi-
gatrana nos pacientes com uso concomitante de verapamil.2

Considerando-se que este é o segundo caso relatado de 
hemopericárdio induzido por dabigatrana em combina-
ção com inibidores da glicoproteína-p, em pacientes com 
função renal previamente normal, acreditamos que mais 
estudos são necessários para enfatizar os efeitos adversos 
da combinação desses grupos. O motivo para mais inves-
tigações é que, mesmo em pacientes com função renal nor-

Tabela 1. Resultados laboratoriais

2 meses 
antes da 
admissão

No 
momento da 

admissão

72 
horas 
depois

Leucócitos, milhares/uL 7,7 4,2 5,6

Hemoglobina, g/dL 14,8 9,0 9,8

Hematócrito, % 45,1 32,3 33,4

Plaquetas, milhares/uL 291 183 189

Ureia, mg/dl 29,0 52,2 22,5

Creatinina, mg/dL 0,7 1,2 0,6

Clearance de creatinina, mL/min 89 52 104

Sódio, mmol/L 143 138 140

Potássio, mmol/L 4,5 5,3 4,1

Cálcio, mg/dL 8,9 9,3 9,1

Magnésio, mg/dL 1,5 1,5 1,6

TTPa, segundos 28,5 120,9 63,6

TTP, segundos 30,30 18,60 13,90

RNI 2,20 1,48 1,11

TTPa: tempo de tromboplastina parcial ativada; TTP: tempo de tromboplastina parcial; 
RNI: Razão Normalizada Internacional.

de microrganismos, e a coloração de Gram não apresentou 
leucócitos nem bactérias. Na baciloscopia direta, não fo-
ram observados bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), e 
as culturas feitas depois de 72 horas foram negativas. Ao 
exame citológico, não foram encontradas células epiteliais 
escamosas, com observação de mais de 100 eritrócitos por 
campo. A drenagem pericárdica foi removida quando não 
havia mais fluxo e nem evidência de derrame pericárdico na 
ecocardiografia. Após 72 horas, houve melhora no tempo 
de coagulação e da função renal.

A paciente teve alta 8 dias após a internação sem com-
plicações. Foi decidido que a próxima opção terapêutica se-
ria doses diárias de 2mg de acenocumarol. Após 10 dias, a 
paciente apresentava RNI de 1,7 e, então, o tratamento foi 
ajustado para manter os níveis de RNI entre 2,5 e 3,0. Após 
3 meses, a paciente ainda apresentava dificuldade em man-
ter os níveis de RNI entre 2,5 e 3,0, e não foi possível es-
tabilizá-la, pois também apresentava labilidade com AVK. 

DISCUSSÃO

Dabigatrana é um DOAC aprovado pela Food and Drug 
Administration (FDA) em 2010, indicado para reduzir o risco 
de AVC e embolia sistêmica em pacientes com FA não val-
var. A dose recomendada é 150mg, por via oral, duas vezes 
ao dia, para pacientes com depuração de creatinina (CrCl)  
>30mL/minuto.8 Os DOACs têm grande vantagem em com-
paração à varfarina, sendo tão eficazes quanto no controle 
da anticoagulação. O uso de dabigatrana 150mg, duas ve-
zes ao dia, apresenta menor incidência de AVC isquêmico e 
hemorrágico em comparação à varfarina, de acordo com o 
estudo RE-LY. As principais limitações no uso da varfarina 
incluem início de ação lento, índice terapêutico estreito, di-
versas interações entre medicamentos e alimentos, farma-
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mal, ocorrem efeitos colaterais hemorrágicos importantes, 
como hemopericárdio, o que nos faz questionar a segurança 
do medicamento e suas interações com inibidores da glico-
proteína-p. Além disso, vemos a necessidade de uma pa-
dronização das doses de dabigatrana em uso concomitante 
com inibidores da glicoproteína-p.
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