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Tu tens um medo: 
Acabar. 

Não vês que acabas todo dia. 
Que morres no amor. 

Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 

Que te renovas todo dia. 
No amor. 

Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 

Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 

Que morrerás por idades imensas. 
Até não teres medo de morrer. 

Então serás eterno.  

(extraído do poema “Cântico VI”, de Cecília Meireles) 
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I. RESUMO 
 

Contribuição da fibrilação atrial no prognóstico do acidente vascular encefálico isquêmico, 

uma revisão sistemática  

 

INTRODUÇÃO: O tromboembolismo é uma das causas de acidente vascular cerebral isquêmico 

(AVCi) Estudos indicam que a fibrilação arterial (FA) aumenta o risco para o desenvolvimento de 

AVCi, no entanto os dados da literatura são conflituosos acerca do impacto da FA no prognóstico dos 

pacientes acometidos por AVCi. 

OBJETIVO: Descrever com base na literatura o prognóstico hospitalar e tardio de pacientes 

acometidos por acidente vascular cerebral isquêmico e acometidos simultaneamente por fibrilação 

atrial. 

MÉTODO: Revisão sistemática de literatura analisando nas bases de dados Medline, LILACS e Scielo 

artigos entre 2005 e 2017 que avaliaram o prognóstico de acidente vascular cerebral associado à 

fibrilação atrial encontrados com os descritores “Fibrilação atrial”, “Acidente vascular cerebral 

isquêmico”, “Derrame cerebral” e “prognóstico” tendo sido excluídos estudos em animais, relatos de 

caso e revisões de literatura. 

RESULTADOS: Foram analisados 29 artigos que avaliaram o prognóstico do AVCi e FA através da 

diferença de mortalidade, dependência, prevalência de complicações e custo da internação hospitalar. 

Na avaliação da mortalidade, Dez artigos mostraram maior mortalidade associada a AVCi e FA do que 

AVCi isolado, dois não mostraram diferenças e um mostrou menor mortalidade no AVCi associado a 

FA. Dois artigos mostraram maior mortalidade em pacientes com FA crônica do que em pacientes com 

FA paroxística. 10 estudos revelaram pior prognóstico funcional em pacientes com AVCi e FA 

comparados àqueles sem FA, um mostrou melhor prognóstico funcional e outros três mostraram pior 

prognóstico funcional em pacientes com FA crônica comparado à FA de outros tipos. Nos cinco artigos 

que avaliaram influência do tratamento com anticoagulantes no prognóstico, todos mostraram piora 

do prognóstico por mortalidade, dependência ou ambos, em pacientes que não estavam adequadamente 

anticoagulados. Dois artigos analisaram a diferença dos custos do AVCi e FA e não acharam diferença 

do custo do internamento comparado a pacientes sem FA.  

CONCLUSÃO: Os estudos indicam que pacientes com FA parecem ter pior prognóstico no 

que tange capacidade funcional e mortalidade, em relação aos outros pacientes com AVCi. No entanto, 

não houve consenso que estabelecesse a FA como preditora independente de mau prognóstico. 

Palavras chaves: 1. Acidente Vascular Cerebral; 2 Isquemia encefálica; 3. Fibrilação Atrial; 4. 

Prognóstico 
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II. OBJETIVOS  

 

PRINCIPAL 

Descrever o prognóstico, intra-hospitalar e após a alta hospitalar, de pacientes 

acometidos por acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) e acometidos 

simultaneamente por fibrilação atrial.  

 

 

 

SECUNDÁRIO: 

Analisar as diferenças do prognóstico entre os pacientes com fibrilação 

atrial e pacientes não cardiopatas que sofreram AVCi; 

Analisar se os diferentes tipos de fibrilação atrial influenciam no 

prognóstico do AVCi; 

Avaliar a influência do tratamento adequado com anticoagulantes no 

prognóstico de pacientes com fibrilação atrial e AVCi. 
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) se apresenta na atualidade como doença que 

tem grande impacto na saúde pública, principalmente nos países desenvolvidos, mas também no Brasil, 

onde as doenças do sistema cardiovascular se apresentam como a principal causa de morte, se 

destacando entre elas as doenças isquêmicas do coração (DIC), bem como AVCi (Mansur & Favarato, 

2012). Por causa da grande importância dessas doenças, muitas são as fontes na literatura que buscaram 

entender quais fatores predispõe o indivíduo a ser acometido por essas enfermidades. 

Quanto a epidemiologia do AVC, os dados do domínio público do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) do Ministério da Saúde, indicam que de 2008 a 2012 foram registrados 567.045 

internamentos por AVC no Brasil, sendo a população mais acometida a de faixa etária entre 60 e 79 

anos. Segundo Almeida (2012), o AVC é a segunda principal causa de morte e dessa forma, um fator 

como a fibrilação atrial deve ser estudado, porque acomete nos Estados Unidos da América, por 

exemplo, 2,5 milhões de pessoas e interfere na mortalidade e morbidade da doença tanto a curto quanto 

a longo prazo, piorando o prognóstico do paciente e aumentado a mortalidade da doença, sendo, 

portanto, de grande importância a compreensão do efeito da fibrilação atrial sobre o prognóstico do 

AVCi (Fang et al., 2014) 

No que tange a fisiopatologia do AVCi, é bem compreendido hoje que o mesmo pode ser 

causado por trombose, tromboembolismo, hipoperfusão sistêmica e trombose venosa, sendo possível 

concluir, portanto, que todos os tipos estão relacionados ao comprometimento vascular no encéfalo, 

resultando em isquemia. Dessa maneira, causando lesão e morte celular principalmente dos neurônios 

que são as células mais sensíveis a hipóxia no sistema nervoso central (Deb et al., 2010). 

O paciente acometido por AVC deve ser submetido a uma extensa investigação para definir 

quais cuidados serão necessários e quais tratamentos são necessários e efetivos para a situação clínica 

de cada paciente. Um dos escores mais validados para avaliação da gravidade do AVC é National 

Institutes of Health Stroke Score (NIHSS), composto pela avaliação de 11 itens e cujo valor na 

admissão se correlaciona com o prognóstico do paciente, de acordo com Saposnik et al. Há outra escala 

muito utilizada para avaliação dos pacientes com AVC, particularmente do seu desfecho funcional, 

chamada Modified Rankin Scale (mRS), graduando o com um escore que vai de 0 para pacientes sem 

sintomas até 6, para pacientes que morreram. (Sulter et al, 1999.) 

O tratamento dos pacientes acometidos por AVCi envolve diversos elementos e deve ser 

individualizado de acordo com o quadro do paciente, comorbidades que o acometem e gravidade do 

AVC. Um dos elementos mais importantes para um desfecho melhor nesses pacientes é a instituição 



5 
da reperfusão com a terapia com o ativador recombinante do plasminogênio tecidual (rtPA) que busca 

restaurar a circulação através dos vasos que foram obstruídos. Diversos estudos, com destaque para o 

de Lees et al., 2010, mostraram que até quatro horas e 30 minutos após o início dos sintomas, o 

tratamento com rtPA melhora o prognóstico funcional dos pacientes com AVCi. 

Destacam-se hoje também estudos com o intuito de encontrar quais fatores tem maior impacto 

no prognóstico, tanto intra-hospitalar quanto em longo prazo, desses pacientes. Pesquisas como de 

Dušica et al. (2015) e Nichols-Larsen et al. (2005) identificaram correlação entre perda cognitiva, 

depressão e comorbidades cardíacas (hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial, infarto do 

miocárdio e cardiomiopatia dilatada) como indicadores de pior prognóstico na recuperação dos 

pacientes. 

Muitos estudos de alto impacto analisaram a fibrilação arterial e outras doenças do sistema 

cardiovascular, concluindo que a fibrilação atrial, particularmente, é um dos fatores que aumentam o 

risco para o desenvolvimento de AVCi. A fibrilação atrial apresenta uma prevalência significativa que 

aumenta com o envelhecimento da população e chega a 9% no grupo de pacientes entre 80 e 89 anos, 

estando muitas vezes relacionada a outros fatores de risco cardiovasculares, tais como hipertensão 

arterial, doença coronariana e insuficiência cardíaca, dessa forma sendo muito relacionada ao aumento 

da incidência da ocorrência de eventos cerebrais isquêmicos. (Feinberg et al, 1995) (Wolf et al., 1991). 

No entanto, não existem tantos estudos analisando o impacto da fibrilação atrial no prognóstico dos 

pacientes acometidos por AVCi. Portanto, faz-se necessário avaliar qual a contribuição da fibrilação 

atrial no prognóstico desses pacientes e possibilitar a compreensão de como a fibrilação atrial se 

relaciona com a letalidade e sequelas causadas pelo AVCi. Compreender melhor os impactos da 

fibrilação atrial no prognóstico do paciente acometido por AVCi pode auxiliar o médico no manejo 

terapêutico deste paciente e melhorar o seu prognóstico (Marini et al., 2005). 

É particularmente importante analisar se a fibrilação atrial e outras comorbidades cardíacas 

afetam negativamente o desfecho intra-hospitalar do paciente acometido por AVCi ou se esse efeito 

negativo é apenas observado na recuperação das sequelas deixadas pela doença, como déficits motores 

e cognitivos. É relevante compreender se esses pacientes também apresentam diferenças quanto à 

letalidade e tempo de internação em virtude das alterações do seu sistema cardiovascular.  
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IV. METODOLOGIA 

 

MODELO DE ESTUDO 

Revisão sistemática de literatura, utilizando as seguintes bases de dados: 

1. Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed); 

2. LILACS (www.bireme.br); 

3. Scielo (www.scielo.org); 

 

DESCRITORES 

QUADRO 1 – DESCRITORES EM LÍNGUAS PORTUGUESA E INGLESA. 

PORTUGUESA INGLESA 

Fibrilação atrial Atrial fibrillation 

Acidente vascular cerebral isquêmico Ischemic cerebrovascular incidente 

Prognóstico Prognosis 

Derrame cerebral Stroke 

Resultado Outcome 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Inclusão 

1. Estudos de coorte; 

2. Ensaios clínicos; 

3. Série de casos; 

4. Estudos realizados a partir de 2005. 

 

Exclusão 

1. Estudos com animais; 

2. Outras revisões sistemáticas; 

3. Estudos em que não foram incluídos pacientes acometidos por 

fibrilação atrial e AVCi simultaneamente. 

4. Estudos que não avaliam a influência da fibrilação atrial no 

prognóstico dos pacientes com AVCi; 
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5. Estudos que avaliam pacientes de apenas um dos sexos; 

6. Estudos em línguas que não sejam a portuguesa e inglesa. 

 

A busca se deu com o uso dos descritores ou sinônimos para ampliar o número de resultados. Os 

estudos foram triados preliminarmente através da leitura dos títulos, posteriormente aqueles 

identificados com títulos compatíveis com o tema foram selecionados para leitura dos resumos, através 

da qual foram definidos os artigos elegíveis para o estudo. Os artigos pré-selecionados estão listados 

no anexo 1 e os artigos selecionados nas etapas subsequentes de seleção no anexo 2. 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS, BIOÉTICAS E DEONTOLÓGICAS: 

Segundo regramento estabelecido na Resolução CNS-MS nº 196/96, versão de 

2012, não há necessidade de análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  
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V. RESULTADOS 

 

SELEÇÃO DE ARTIGOS – Fluxograma 1: 

 

Na seleção a partir dos títulos, foram excluídos os artigos cujos títulos não mostravam relação do 

trabalho com o tema dessa revisão. Entre os 56 artigos selecionados pelo título, 16 foram excluídos 

pela leitura do resumo por não incluírem pacientes acometidos simultaneamente por FA e AVCi. Sete 

artigos foram excluídos posteriormente pois o texto completo não era em português ou inglês, um 

artigo foi eliminado por ser revisão sistemática de literatura e outros três por não avaliarem o 

prognóstico dos pacientes. 

 

 

 

Descritores utilizados na busca por estudos na base de dados PUBMED/MEDLINE: “Ischemic 

cerebrovascular accident” AND “atrial fibrilation” AND “outcome” e “Ischemic stroke and atrial 

fibrilation outcome”, sendo encontrados 1164 resultados no MedLine, 29 resultados no Lilacs e nove 

artigos no SciElo, dos quais foram pré-selecionados pelo título e resumo os artigos listados no anexo 

1. A seleção dos artigos seguiu a recomendação Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA), conforme mostra o fluxograma 1. 
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QUADRO 2 – ARTIGOS SELECIONADOS 

 

Autores 

 

Ano 

 

Local e 
população 
estudada 

 

Objetivo Vinculado 

 

Resultados principais 

 

Conclusões principais 

Amaral, C. et al. 2017 Brasil, estudo 
retrospectivo 
multicêntrico 
com 429 
pacientes com 
primeiro AVC. 

Caracterizar a 
incidência e o 
desfecho funcional do 
AVC cardioembólico 
com e sem FA na 
cidade de Joinville. 

374 AVCs, 23% (84) foram CE. A incidência 
para fonte cardioembólica: 0,14 (0,11–
0,17)/1000 pessoas-ano. 26 pacientes com FA 
previamente conhecida, 73% (19) não 
estavam anticoagulados, 77% (20) tinham 
indicação para anticoagulação. Após 3 meses, 
um terço destes 26 pacientes morreram ou 
ficaram dependentes. 

Não foi observada diferença entre 
o prognóstico funcional e a 
mortalidade entre os pacientes 
com AVCi com e sem FA.  

Hannon, N. et al. 2010 Coorte 
multicêntrica 
prospectiva de 
base 
populacional 
em Dublin, 
Irlanda. 568 
pacientes com 
AVCi. 

Avaliar a incidência e 
prognóstico precoce 
em pacientes com 
AVCi e FA, 
comparando-os com 
aqueles sem FA. 

Incidência: 60/100.000 pessoas. Escala NIHSS 
maior: risco maior de ser diagnosticado com 
FA (P<0,0001). AVCI e FA: mRS maior após 
7, 28 e 90 dias (P<0,001) em todos os casos.  

A FA se correlacionou com AVCi 
mais grave e piores valores na 
escala mRS. Maior risco de 
dependência nos pacientes com 
FA.  
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Kimura, K. 2005 Estudo 

multicêntrico 
prospectivo no 
Japão com 
15.831 
pacientes 
acometidos por 
AVCi. 

Avaliar se a FA está 
associada a AVCi 
mais severos, com 
maior risco de 
dependência ou 
mortalidade. 

3335 com FA (31,5%). Sexo feminino, idade 
avançada, FA e AVC prévio foram associados 
à AVCi mais graves (NIHSS>10). FA: NIHSS 
mais alto (média 12 contra 5, P<0,0001). 
Mortalidade em 28 dias: 11,3% sem FA contra 
3,4% com FA (P<0,0001). Bom prognóstico 
em 39,4% com FA e 63,7% sem FA 
(P<0,0001). 

O grupo com FA apresentou 
mortalidade e risco de 
desenvolver AVCi mais grave 
significativamente maior.  
Valores continuaram 
significativos após correção 
multivariada para idade e sexo. 

 

Chu, C. et al. 2016 Estudo chinês 
unicêntrico 
retrospectivo 
com 574 
pacientes não 
diabéticos com 
primeiro AVCi. 

Esclarecer a 
influência da FA no 
prognóstico tardio do 
AVCi, excluindo o 
confundidor da 
influência do DM. 

107 (18,6%) com FA. Tempo de internamento, 
risco de rebaixamento de consciência e de 
AVC em evolução foi significativamente 
maior nos pacientes com AVC e FA (P<0,001, 
P<0,001 e P=0,14, respectivamente). 
Prognóstico funcional pior em pacientes com 
FA e maior a taxa de mortalidade em 3 anos 
(P<0,001, para ambas variáveis).  

Após regressão multivariada, FA 
se relacionou com aumento do 
tempo de internação, maior risco 
de complicações durante a 
internação, maior taxa de 
dependência após alta e maior 
mortalidade após 3 anos nos 
pacientes com primeiro AVCi 
sem DM. 

Santos, J. et al. 2017 Estudo 
retrospectivo 
em Portugal 
com 275.173 
hospitalizações 
causadas por 
AVC sendo 
analisadas. 

Avaliar o impacto 
econômico e no 
prognóstico associado 
à ocorrência de FA 
nos pacientes com 
AVCi. 

22,6% tinham registro de FA. Mortalidade 
intra-hospitalar com FA foi 17,3% e 11,1% 
sem FA (P<0,001). Pacientes com FA 
apresentaram prevalências significativamente 
maiores de HAS, AVCi prévios, ICC, estenose 
carotídea e doença renal crônica. A prevalência 
de tabagismo, DM, dislipidemia e obesidade 
eram significativamente menores (P<0,001 
para todas as variáveis). 

Pacientes com FA apresentaram 
maior mortalidade intra-
hospitalar e maior prevalência de 
diversas comorbidades. O custo 
hospitalar foi significativamente 
maior nos pacientes com FA 
($3868 contra $3689 P<0,001). 
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Jackson, S. et al. 2017 Estudo 

retrospectivo 
nos Estados 
Unidos 
analisando 
600.000 visitas 
à emergência e 
450.000 
internações 
causadas por 
FA. 

Avaliar o impacto da 
FA nas visitas à 
emergência, 
internações e óbitos 
nos Estados Unidos e 
mensurar o impacto 
financeiro causado no 
sistema de saúde 
americano. 

Os pacientes com FA ficaram internados em 
média 5,7 dias contra 4,1 dias para os pacientes 
sem FA (P<0,001). Sem diferença significativa 
do custo do internamento. 

O aumento do tempo de 
internação nos pacientes com 
AVCi e FA, causou um aumento 
na média do custo da internação 
deles. O valor não foi 
estatisticamente significativo. 

Prefasi, D. et al. 2016 Estudo 
prospectivo 
unicêntrico, 
realizado na 
Espanha com 
214 < 50 anos 
acometidos por 
AVCi e 
independência 
funcional 
(mRS<3) 
prévia.. 

Analisar a gravidade 
do AVCi de acordo 
com o subtipo 
etiológico em 
pacientes < 50 anos. 

AVCi do tipo lacunar causou menos impacto 
funcional. AVCs cardioembólicos, que 
englobam os pacientes com FA, foram menos 
graves apenas do que o de aterotrombótico 
(P<0,001). Pacientes com etiologias 
aterotrombóticas, dissecção de artéria cervical 
e FA (P<0,0001) apresentaram NIHSS 
significativamente maior. 

Limitação: estudo unicêntrico e 
apenas 5,6% dos pacientes 
apresentarem FA. Conclui que o 
AVC associado a FA apresenta 
maior gravidade mesmo quando 
os pacientes apresentam médias 
de idade semelhantes. 

Al-Hashel, J. et 
al. 

2016 Estudo 
multicêntrico, 
retrospectivo, 
do Kuwait 
avaliando 1257 
pacientes com 
AVC. 

Analisar os fatores de 
risco, subtipos e 
desfecho do AVCi no 
Kuwait. 

AVC cardioembólico: 3,8% dos casos. 
Apresentou a maior mortalidadade quando 
comparado aos tipos lacunar e AVC de artérias 
grandes (P<0,61). A FA esteve correlacionada 
ao AVCi de subtipo cardioembólico, 
representando 54% dos casos desse subtipo 
(P<0,001). 

A FA se correlacionou com o 
subtipo cardioembólico, que 
apresentou a maior mortalidade 
entre os tipos de AVC. Não foi 
avaliado o prognóstico funcional. 
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Henninger, N. et 
al. 

2016 Estudo 
unicêntrico 
retrospectivo 
realizado nos 
Estados Unidos, 
incluindo 140 
pacientes com 
AVC de 
etiologia 
cardioembólica. 

Analisar se a FA pode 
representar um fator 
de risco para 
gravidade em 
pacientes com AVC 
de etiologia 
cardioembólica. 

Pacientes com FA eram significativamente 
mais velhos (76±11 contra 65±18 anos; P < 
0,0001), mais frequentemente mulheres 
(P=0,26). FA (P=0,049), maior volume do 
infarto (P=0,017), maior escore mRS pré-
admissional (P<0,001), maior escore NIHSS 
na admissão (P<0,001) se correlacionaram 
independentemente com pior prognóstico 
funcional após 90 dias. 

O estudo indica que a FA implica 
maior gravidade do que outros 
AVCs cardioembólicos. 

Johnsen, S. et 
al. 

2013 Estudo de base 
populacional 
multicêntrico 
realizado na 
Dinamarca com 
11.356 
pacientes 
acometidos por 
AVC. 

Avaliar os efeitos do 
uso pré-admissional 
de OAT em pacientes 
acometidos por AVC 
isquêmico ou 
hemorrágico. 

21,9% faziam uso prévio de OAT, e 
apresentaram menor gravidade do AVC (OR 
equiparado, 0,74; 95% CI, 0,63–0,86). Esse 
grupo apresentou mortalidade global em 30 
dias menor (OR ajustado, 0,83; 95% CI, 0,71–
0,98), por AVCi menos grave. Os pacientes 
com AVCh e uso de OAT apresentaram 
mortalidade mais elevada. 

Apenas um quinto dos pacientes 
previamente diagnosticados com 
FA fazia uso de OAT.  A 
mortalidade global do grupo em 
uso de OAT foi significantemente 
menor. A mortalidade dos 
pacientes com AVCh e uso de 
OAT foi maior. 

Mizrahi, E. et 
al. 

2014 Estudo 
unicêntrico 
realizado em 
Israel com 919 
pacientes 
admitidos por 
AVCi. 

Avaliar se a FA 
possui efeitos no 
prognóstico de curto 
prazo de pacientes 
mais velhos 
acometidos por 
AVCi. 

Idade (P<0,0001), sexo feminino (P<0,0001), 
DM (P<0,0009), doença de Parkinson 
(P<0,03) e pontuações do mini exame do 
estado mental (MMSE) (P<0,0001), foram 
correlacionados com FA (180 pacientes). Os 
pacientes com FA apresentaram pior 
prognóstico, sem significância após correção 
estatística para a idade. 

Após análises de regressão 
múltiplas, apenas idade, 
pontuações baixas no MMSE e 
medidas de limitação funcional 
(FIM) se relacionaram com pior 
prognóstico de reabilitação 
funcional a curto prazo. 
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McGrath, E. et 
al. 

2013 Coorte 
prospectiva 
canadense 
incluindo 
10.528 
pacientes 
acometidos por 
AVCi. 

Determinar se as 
características dos 
pacientes, severidade 
do AVC e da 
qualidade do cuidado 
recebido explicavam 
a associação entre FA 
e aumento da 
mortalidade e 
dependência em 
pacientes com AVC. 

10528 pacientes com AVCi. 2754 (26,2%) 
com FA. Análise univariada: associação entre 
FA e AVC grave (mRS 4–5) (OR 1,74, 95% CI 
1,57–1,93), mortalidade em 30 dias  (OR 2,52, 
95% CI 2,25–2,84) e em 1 ano (OR 2,41, 95% 
CI 2,19–2,66). 

As correlações entre FA e AVCi 
com maior mortalidade e 
gravidade prevaleceram após 
correção para idade. Grupo que 
usava OAT e tinha FA foi o único 
subgrupo com FA sem pior 
prognóstico (29,9% dos pacientes 
com FA).. 

Hayden, D. et 
al. 

2015 Coorte 
multicêntrica 
prospectiva na 
Irlanda 
incluindo 568 
pacientes 
acometidos por 
AVC 

Conseguir 
informações sobre o 
prognóstico de 
pacientes com AVCi e 
FA para melhorar a 
prevenção, suporte e 
reabilitação para esses 
pacientes. 

Seguimento após 72 horas, 7, 28, 90 dias, 1, 2 
e 5 anos do AVC. FA em 31,2%. Mortalidade 
tardia foi associada à idade aumentada 
(P<0,001), NIHSS elevado (P<0,001), mRS 
≥3 (P<0,001), FA prévia (P=0,03)  O uso de 
estatinas (P<0,001) e de warfarina (P=0,002) 
foi fator protetor para a mortalidade de 5 
anos. A sobrevivência após 5 anos nos casos 
de AVC e FA foi de 36% (50/137). A 
recorrência de AVC no grupo com FA foi de 
21,5%. 
 

A FA se correlacionou com 
aumento da mortalidade em 5 
anos. O prognóstico a longo prazo 
de pacientes com FA foi pobre, 
com sobrevivência de 36% 
(50/137). A recorrência de AVC 
no grupo com FA foi de 21,5%. O 
uso de OAC foi protetor para 
mortalidade em 5 anos. Apenas 
36% dos pacientes com FA 
receberam prescrição de OAC 
antes do AVC. 

Fischer, U. et al. 2006 Estudo 
prospectivo 
realizado na 
Suíça com 266 
pacientes 
acometidos por 
AVCi. 

Avaliar o impacto de 
comorbidades no 
desfecho do AVCi. 

Pior prognóstico após análise univariada: 
idade (P=0,022), NIHSS>2 (P<0,001), alto 
índice de comorbidades de Charlson 
(P<0,001), doença arterial coronariana 
(P=0,02), demência (P=0,009), diabetes (P=-
0,005) e fibrilação atrial (P<0,001).  

Após análise multivariada, o 
estudo concluiu que severidade 
do AVC, diabetes, fibrilação 
atrial e doença arterial 
coronariana foram relacionadas a 
um pior prognóstico, definido 
como mRS entre 3 e 6. 
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Seet, RC., 
Zhang Y., 

Wijdicks EF., 
Rabinstein AA.  

2011 Estudo 
retrospectivo 
realizado nos 
Estados Unidos 
com 214 
pacientes com 
AVCi tratados 
com trombólise. 

Investigar a 
contribuição da FA 
(crônica ou 
diagnosticada na 
admissão) em 
pacientes com AVCi 
tratados com 
trombólise com rtPA. 

76 com FA, 44 com a forma paroxística e 32 
persistente.  Hemorragia intra-craniana (ICH) 
sintomática em 16% dos pacientes com FA e 
5% sem FA. recuperação funcional ruim em 
62% com FA crônica e em 44% sem FA. 
Risco aumentado de ICH sintomática (mas 
não o de recuperação funcional ruim) 
continuou significante após ajustes feitos por 
idade e NIHSS (OR 2,95 [95%, CI 1,12-
9,30]). 

A FA se correlacionou 
independentemente com risco 
aumentado de ICH sintomática. 
Correlação de FA e recuperação 
funcional ruim não continuou 
significativa após ajuste para 
idade e NIHSS. 

 

Al-Khaled, M., 
Matthis, C., 
Eggers, J. 

2014 Estudo 
multicêntrico 
alemão com 
1007 pacientes 
com AVCi que 
foram tratados 
por trombólise 
com rtPA. 

Avaliar quais os 
preditores de 
mortalidade intra-
hospitalar e de ICH 
sintomática nos 
pacientes com AVCi 
submetidos a 
trombólise com rtPA. 

Preditores de mortalidade intra-hospitalar 
após análise de regressão logística: Idade>80 
anos (P=0,031), afasia (P=0,017), consciência 
alterada (P=0,001), hipertensão (P=0,012), 
ICH (P=0,001) e pneumonia durante a 
hospitalização (P<0,001). Após rtPA, 58 
tiveram ICH (5,8%) e 16 morreram (27%). 
Pacientes com ICH: significativamente mais 
velhos (78,8 anos vs 70,9 anos; P=0,008) e 
tinham NIHSS significativamente maior na 
admissão (13,5 vs 11,5; P=0,011). FA foi a 
variável de base mais associada com ICH 
(55% vs 39%; P=0,025). 

A comorbidade que mais se 
correlacionou com a ocorrência 
de ICH sintomática foi a FA. Foi 
concluído que a ICH foi um dos 
preditores independentes de 
mortalidade nos pacientes com 
AVCi que foram tratados com 
rtPA. 

Mizrahi, E. et 
al. 

2011 Estudo 
unicêntrico 
realizado em 
Israel com 707 
pacientes 
admitidos por 
AVCi. 

Avaliar se a presença 
de FA em pacientes 
com AVCi é um fator 
de risco para déficit 
cognitivo. 

17,8% com FA.  Com a análise de regressão 
linear, foi demonstrado que FA (P<0,003), 
pacientes mais velhos (P<0,001), sexo 
feminino (P<0,001), diabetes (P<0,003) e 
demência (P<0,001) foram associados 
independentemente com menores valores no 
MMSE. 

Os dados sugerem que o 
diagnóstico da FA na admissão 
era associado à maior 
probabilidade de declínio 
cognitivo. Após ajuste 
multivariável a associação entre 
FA e declínio cognitivo 
permaneceu significativa.  
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Lin, S. et al. 2011 Estudo chinês 

unicêntrico 
incluindo 2683 
pacientes 
acometidos por 
primeiro AVCi. 

Analisar as 
características, 
tratamento e 
prognóstico do AVCi. 

366 (13,6%) com FA. . 3,3% dos pacientes 
com FA recebiam OAT antes do AVC, e o 
RNI de todos eles na admissão era < 2.  Em 
análise univariada, pacientes com FA: mais 
déficit funcional após 3, 6 meses e 1 ano 
(46,6, 41,9 e 37,6% vs 29,1, 24,0, e 19,3%, 
respectivamente. P < 0,001). Mortalidade dos 
pacientes com FA foi significativamente 
maior durante a hospitalização em 3, 6 meses 
e 1 ano (10,1, 25,5 e 29,1 e 34% vs 2,0, 7,4, 
8,8 e 11,6%, respectivamente. P < 0,001). 

Em análise de regressão logística 
multivariada, após ajuste para 
idade, gênero e fatores de risco, 
idade e FA foram preditores 
independentes de mortalidade 
após 3 meses, 6 meses e 1 ano, e 
de déficit funcional. Pacientes 
com FA tinham maior NIHSS 
(média 10 vs 4, P < 0,001) na 
admissão que pacientes sem FA. 

Hannon, N. et 
al. 

2011 Coorte 
prospectiva de 
base 
populacional na 
Irlanda com 175 
pacientes 
acometidos por 
AVC e FA. 

Avaliar o impacto da 
anticoagulação no 
prognóstico tardio de 
pacientes com FA 
acometidos por 
AVCi. 

3 com hemorragia subaracnoidea, 13 tiveram 
ICH primária e 159 tiveram AVCi. 16 com 
AVCh, 50% tomando warfarin quando 
apresentaram o AVC. 30,3% dos pacientes 
com FA previamente conhecida utilizavam 
warfarin no evento do AVC. 48% com RNI < 
2 e 52% RNI ≥ 2.  Após 2 anos: probabilidade 
de sobrevivência com RNI entre 2 e 3 no 
momento do AVC foi de 92,3%, comparada 
com 15,4% com RNI abaixo < 2, 47,1% com 
terapia de anti-agregação e 55,3% sem terapia 
antitrombótica (P=0,003). ). RNI entre 2 e 3 
foi associado com aumento da sobrevivência 
após 2 anos. OR para morte de 0,07 (95% CI, 
0,01-0,59, P=0,01). O RNI foi inversamente 
relacionado com o mRS no pós-AVC (90 dias 
P=0,003, após 2 anos P=0,0003). 

Após ajuste para idade, NIHSS, 
mRS antes do AVC e categoria 
de RNI, a associação entre RNI 
terapêutico e sobrevivência em 2 
anos foi observada (OR para 
morte=0,24, 95% CI, 0,05-1,12, 
P=0,07). O benefício permaneceu 
com a inclusão de pacientes com 
AVC hemorrágico (OR=0,27, 
95% CI, 0,09-0,88, P=0,03). 
Indica-se que a anticoagulação 
na faixa terapêutica garante 
benefício no prognóstico, mesmo 
quando pacientes com AVCh são 
incluídos na amostra. 
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Li, S. et al. 2013 Estudo 

prospectivo 
multicêntrico 
chinês com 
1297 pacientes 
com AVC e FA. 

Identificar quais 
fatores associados a 
mau prognóstico em 
pacientes acometidos 
por FA e AVCi. 

NIHSS na admissão: maior em pacientes com 
recuperação funcional ruim (P=0,001). 
Pacientes com mau prognóstico usavam 
menos anticoagulantes (10,6% versus 19,3%, 
P=0,001) e antiagregantes plaquetários 
(64,3% vs 79,4%, P=0,001). Idade (OR 1,031, 
95% CI, 1,1017-1,045), NIHSS na admissão 
(OR 1,219; 95% CI 1,185-1,254), e sexo 
feminino (OR 1,71; 95% CI 1,296-2,256) 
foram fatores de risco independentes para 
recuperação funcional ruim aos 3 meses após 
AVC. 

O estudo concluiu que em 
pacientes com AVCi e FA, 
NIHSS elevado na admissão, 
ausência do uso de terapia 
antiagregante ou anticoagulante e 
sexo feminino foram preditores 
de mau prognóstico. 

Sung, S. et al. 2013 Estudo 
retrospectivo 
realizado em 
Taiwan com 
143 pacientes 
acometidos por 
AVCi e tratados 
com trombólise. 

Analisar se a FA se 
mostra um preditor de 
mau prognóstico para 
pacientes com AVCi 
submetidos para 
trombólise quando 
corrigida a influência 
da severidade inicial 
do AVC. 

100 pacientes tinham AVC grave (52 com 
FA, 48 sem FA) e 43 com AVC brando (20 
com FA e 23 sem FA). Pacientes com FA 
apresentaram prognóstico funcional após 90 
dias mais favorável (OR 5,80, 95% CI 1,63-
20,68).e uma tendência a menos mortalidade 
hospitalar ou ICH.  Após análise 
multivariável ajustada para idade, glicose na 
admissão e intervalo entre sintomas e o 
tratamento, FA continuou associada a 
prognóstico favorável após 90 dias em 
pacientes com AVC grave. Em pacientes com 
AVC brando: sem diferença. 
 

Pacientes com FA apresentaram 
prognóstico funcional melhor. 
Sugere-se que a melhora do 
prognóstico funcional em 90 dias 
dos pacientes com AVC grave e 
FA esteja associada a 
predominância da etiologia 
cardioembólica nesses pacientes, 
com melhor resposta à 
recanalização após trombólise. 
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Wang, C. et al. 2014 Estudo 

multicêntrico da 
China com 
9519 pacientes 
com primeiro 
AVCi e 
elegíveis para 
anticoagulação 
oral. 

Avaliar a redução  da 
severidade do AVCi 
associado a FA com o 
uso de anticoagulação 
adequada. 

1140 (11,98%) tinham FA. 561 (49,2%) com 
FA previamente diagnosticada sem uso de 
warfarin e 139 (12,2%) com FA tratados com 
warfarin. O grupo com FA tratado com 
warfarin apresentou menos AVCs graves 
(60,4%) que aqueles diagnosticados durante a 
internação com FA (78,2%) e com FA porém 
sem tratamento com warfarin (79,7%).  
O OR para AVC grave e FA diagnosticada na 
internação ou FA sem uso de warfarin foi 
significativamente aumentado (OR=2,10, 
95% CI 1,63-2,71 e OR 2,10, 95% CI 1,64-
2,68, respectivamente). 
Resultado semelhante para coma grave. 
Apenas 3% dos pacientes usando warfarin 
estavam na faixa terapêutica (RNI 2-3) 
durante a admissão. 

O OR para ter AVC grave no 
grupo diagnosticado com FA na 
internação, e os pacientes com 
FA sem uso de warfarin foi 
significativamente aumentado 
(OR=2,10, 95% CI 1,63-2,71 e 
OR 2,10, 95% CI 1,64-2,68, 
respectivamente). 
A anticoagulação antes do AVC 
reduziu o risco de AVC grave em 
32% e o risco de coma grave em 
29%. 
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Tziomalos, K. et 
al. 

2015 Estudo 
prospectivo 
unicêntrico 
realizado na 
Grécia com 539 
pacientes 
admitidos com 
AVCi. 

Avaliar a associação 
entre anticoagulação 
com cumarínicos e 
melhora do 
prognóstico em 
pacientes com AVCi 
e FA.  
 

177 pacientes (32,8%) com FA prévia. 20,9% 
sem terapia antiplaquetária ou 
anticoagulantes. Utilizando anticoagulantes 
cumarínicos antes do AVC: 53 pacientes, RNI 
na admissão > 2, entre 2 e 3 e < 3 em 69,8, 
26,4 e 3,8%, respectivamente. Na alta 
hospitalar, as taxas de dependência foram 
menores em pacientes com RNI entre 2 e 3 ou 
com terapia antiplaquetária com duas drogas 
(P=0,024). A mortalidade intra-hospitalar não 
diferiu. 

Pacientes que morreram durante 
a hospitalização eram mais 
velhos (P=0,005) e tinham 
pressão diastólica mais alta 
(P=0,007), frequência cardíaca 
mais alta (P=0,002) e NIHSS 
mais alto na admissão (P < 
0,001), níveis séricos maiores de 
glicose (P=0,048). 
Anticoagulação adequada foi 
preditor de menos dependência, 
mas não de redução na 
mortalidade. Postula-se que a 
anticoagulação reduziu a 
dependência por se associar a 
AVCs menos extensos, pois o 
efeito benéfico da anticoagulação 
no prognóstico funcional da 
anticoagulação não persistiu na 
análise multivariada quando 
ajustada para a severidade do 
AVC. 



19 
Abdul-Rahim, 
A. et al. 

2014 Foram incluídos 
1644 do Virtual 
International 
Stroke Trials 
Archive (VISTA) 
acometidos por 
AVCi e FA. 

Avaliação do 
tratamento com 
anticoagulante ou 
antiplaquetário 
instituídos após 
episódio de AVCi e 
seus efeitos sobre o 
risco de recorrência 
do AVCi ou de ICH 
sintomática. 

518 (31%) pacientes receberam 
anticoagulantes, 162 (10%) receberam 
antiplaquetários e 782 (48%) receberam uma 
ambos. 182 (11%) não receberam terapia 
antitrombótica. Terapia combinada de 
anticoagulantes e antiplaquetários: associada 
com prognóstico funcional melhor após 90 
dias, com ajuste para idade, NIHSS de base e 
tratamento com trombolítico (OR 1,79, 95% 
CI 1,32-2,42) comparado ao grupo sem 
terapia antitrombótica. Terapia antitrombótica 
combinada: associada a risco reduzido de 
novo AVC, ICH sintomática e mortalidade 
em 90 dias. 

Após os ajustes estatísticos para 
idade e NIHSS na admissão, a 
terapia combinada de 
anticoagulantes e antiagregantes 
se correlacionou com menor 
mRS após 90 dias e menor risco 
de ICH sintomática bem como 
novo episódio de AVC. O uso de 
anticoagulantes ou 
antiagregantes isolados não 
apresentou melhora do 
prognóstico funcional. Pacientes 
sem tratamento tiveram mais 
episódios de recorrência de 
AVCi e ICH sintomática. 

Ntaios, G. et al. 
 

2013 Estudo 
unicêntrico 
retrospectivo 
realizado na 
Grécia com 811 
pacientes 
admitidos por 
AVCi e 
acometidos por 
FA. 

Investigar a 
associação entre o 
tipo da FA e o 
prognóstico de longo 
prazo de pacientes 
com AVCi. 

34,2% dos pacientes tinham FA paroxística, 
20,3% FA persistente e 45,5% FA 
permanente. 27% dos casos de FA foram 
diagnosticados na internação do AVC. FA 
paroxística: menor mortalidade em 10 anos. 
FA permanente: maior recorrência, 41,4% 
(95% CI, 29,6-53,2). FA paroxística: maior 
chance de sobreviver em 10 anos, 34,6% 
(95% CI, 26,6-42,6) contra 18,1% (95% CI, 
10,3-25,9) para FA persistente e 15,8% (95% 
CI, 10,5-21,1) para FA permanente 
(P<0,0001). 

O tipo de FA foi preditor de 
recorrência e mortalidade em 10 
anos. Particularmente, pacientes 
com FA permanente tinham 
maior risco de recorrência de 
AVC (OR 1,78, 95% CI 1,21-
2,61) e mortalidade (OR 1,55, 
95% CI, 1,20-1,99). 
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Andrew, N. et 
al. 

2013 Estudo 
australiano 
multicêntrico 
retrospectivo 
com 5473 
pacientes 
admitidos por 
AVCi e com 
FA. 

O estudo busca 
comparar pacientes 
com AVCi com sem 
FA e comparar o seu 
prognóstico e 
processos de cuidado 
recebidos. 

28% com diagnóstico prévio de FA recebiam 
OAT e 74% antiagregantes. Análise 
multivariada: pacientes com AVC e FA 
apresentaram risco 3,4 vezes maior de 
morrerem (95% CI, 2,66-4,33), 2,5 maior 
risco de encaminhamento para instituições de 
idosos (95% CI, 2,07-3,04) e 2,1 maior risco 
(95% CI, 1,84-2,49) de dependência na alta. 
Manejo em unidade de AVC, ter avaliação da 
deglutição nas 24 horas após início do quadro 
e aspirina nas primeiras 48 horas: melhor 
prognóstico. 

Pacientes com AVCi e FA eram 
mais velhos e acometidos por 
mais comorbidades como 
hipertensão, AVC prévio e 
cardiopatia isquêmica, porém 
mesmo após correção estatística 
dessas variáveis apresentavam 
maior mortalidade, dependência 
funcional e encaminhados para 
instituições de cuidados de 
idosos.  

Deguchi, I. et al. 2015 Estudo japonês 
multicêntrico 
retrospectivo 
com 9293 
pacientes 
acometidos por 
AVCi 
cardioembólico. 

Comparar a 
severidade do AVCi 
na admissão e 
prognóstico em 
pacientes acometidos 
pelos diferentes 
subtipos de FA. 

6522 (70,2%) com FA persistente e 2771 
(29,8%) FA paroxística. Gravidade do AVC:  
maior com FA persistente. Prognóstico 
funcional bom (mRS≤2) em 53% com FA 
paroxística e 45% com FA persistente 
(P<0,001). Mortalidade intra-hospitalar: 11% 
com FA persistente e 8% com FA paroxística 
(P<0,001). 
 FA persistente: maior mortalidade intra-
hospitalar (OR 1,261, 95% CI, 1,011-1,652). 
Pacientes com FA persistente: mais obstrução 
de vasos grandes (29% contra 21%, P<0,001).  
 

Pacientes com FA persistente 
eram mais velhos e mais 
acometidos por hipertensão e 
AVC prévio. A FA persistente 
foi preditora de mortalidade 
intra-hospitalar, NIHSS maior na 
admissão e maior risco de 
obstrução de grandes vasos. 
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Thorén, M. et 
al. 

2017 Estudo 
multicêntrico 
prospectivo 
com 42.187 
pacientes 
acometidos por 
AVCi e tratados 
com trombólise 
registrados em 
uma base de 
dados 
internacional. 

Determinar quais os 
preditores clínicos e 
radiológicos de 
edema cerebral 
(CED) após 
trombólise. 

22,7% com CED, com mediana do NIHSS na 
admissão 7 pontos maior, frequência de 
rebaixamento de consciência 18% maior, 9% 
maior frequência de sinais de isquemia nos 
exames de imagem, 23% maior frequência de 
hipertensão e 0,4 mmol/L maior média de 
glicose sanguínea. Análise univariada: FA se 
correlacionou com todos os tipos de CED, OR 
1.36 (95% CI; 1,28–1.45) 1,59 (95% CI; 
1,45–1,75) 1.55 (95% CI; 1,41–1,70) para os 
tipos 1, 2 e 3 de edema, respectivamente. 

Os pacientes com CED tiveram 
prognóstico funcional após 3 
meses significativamente pior 
que pacientes sem CED. O 
estudo mostra a FA como um dos 
fatores indiretamente 
relacionados com um pior 
prognóstico do paciente por 
aumentar o risco de 
acometimento por CED. 

LaBuzetta, JN. 
et al. 

2014 Estudo 
retrospectivo 
com 988 
pacientes com 
AVCi que 
foram 
admitidos <6 
horas após 
manifestarem 
sintomas 
incluídos em 
uma base de 
dados 
internacional. 
 

Avaliar quais 
variáveis predizem o 
prognóstico do 
paciente com AVCi. 
 

33,7% com FA. Análise univariada: chance 
de prognóstico favorável foi maior em 
pacientes que receberam trombólise com rtPA 
(OR, 2,3; 95% CI, 1,23-4,34) e menor em 
pacientes mais velhos (OR, 0,95; 95% CI, 
0,93-0,98) e naqueles com FA (OR, 0,52; 
95% CI, 0,23-0,97). Mortalidade intra-
hospitalar maior com FA (OR, 2,20; 95% CI, 
1,06-4,56). Análise de regressão 
multivariável: FA não manteve correlação 
com pior prognóstico funcional e mortalidade 
intra-hospitalar. 
 

Concluiu-se que o tratamento 
com trombólise foi associado a 
melhor prognóstico funcional e 
redução do risco de mortalidade 
intra-hospitalar. Com os ajustes 
estatísticos para idade, 
comorbidades e severidade do 
AVC, a FA não manteve 
associação com prognóstico 
funcional pior ou maior 
mortalidade intra-hospitalar. 
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CRÍTICAS E COMENTÁRIOS SOBRE OS ARTIGOS SELECIONADOS 

 
Artigo 1: Stroke Associated with Atrial Fibrillation – Incidence and Early Outcomes in 
the North Dublin Population Stroke Study 
Autores: Hannon, N. et al. 
A FA se correlacionou com AVCi mais grave pelo NIHSS e piores valores de mRS, 
implicando maior risco de dependência nos pacientes acometidos por FA. O artigo 
apresentou evidências de qualidade por ser de base populacional e prospectivo, avaliando 
todos os pacientes diagnosticados com AVC e AIT em North Dubling no período de um 
ano (entre 2005 e 2006). 
 
Artigo 2: Atrial fibrillation as a predictive factor for severe stroke and early death in 15 
831 patients with acute ischaemic stroke 
Autor: Kimura, K. 
Análise com regressão logística multivariada identificou idade, FA e NIHSS na admissão 
como fatores independentes associados com morte precoce. O resultado se destaca por 
indicar a FA como preditor independente de mortalidade, mesmo em pacientes com a 
mesma idade. O estudo é multicêntrico, prospectivo e apresentou um número de pacientes 
muito expressivo, indicando maior grau de evidência para as correlações encontradas. 
 
Artigo 3: Association between Atrial Fibrillation and Three-Year Mortality in 
Nondiabetic Patients with Acute First-Ever Ischemic Stroke 
Autor: Chu, C. et al. 
O estudo excluiu pacientes com DM e retirou a possibilidade dela agir como confundidora 
nos resultados. A FA foi variável independente que indicou maior mortalidade e pior 
capacidade funcional, avaliada pelo score mRS. Apresenta adesvantagem de ser um 
estudo unicêntrico, apesar de ter um número de 573 pacientes incluídos. 
 
Artigo 4: Atrial Fibrillation as an Ischemic Stroke Clinical and Economic Burden 
Modifier – a 15 year nationwide study 
Autores: Santos, J. et al. 
Estudo observacional utilizando dados do Ministério da Administraçção Central da Saúde 
de Portugal. Apresenta a vantagem do número de pacientes analisados, no entanto é um 
estudo retrospectivo, consequentemente mais sujeito a viéses. A mortalidade intra-
hospitalar do grupo com AVCi e FA foi maior do que a do grupo com AVCi. 
 
Artigo 5: Emergency Department, Hospital Inpatient, and Mortality Burden of Atrial 
Fibrillation in the United States 
Autores: Jackson, S. et al. 
Dados de 2006 a 2014 do Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP), Nationwide 
Emergency Department Sample (NEDS) e do National Inpatient Sample (NIS) para 
examinar o impacto da FA na Emergência e em hospitalizações. O estudo não revelou 
diferenças do custo da internação do paciente admitido por AVCi com e sem FA, apesar 
da média de tempo de internação ter sido maior no primeiro grupo. 
 
Artigo 6: Severity and outcomes according to stroke etiology in patients under 50 years 
of age with ischemic stroke 
Autores: Prefasi, D. et al. 
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O estudo foi limitado por ser conduzido apenas em um hospital e pelo número 
relativamente pequeno de pacientes, porém apresentou a grande vantagem de limitar um 
dos mais importantes viéses das pesquisas que analisam o prognóstico de pacientes com 
AVCi e FA ao incluir apenas pacientes com menos de 50 anos, excluindo assim a 
diferença da média de idade entre pacientes com e sem FA que costuma confundir os 
resultados. 
 
Artigo 7: Risk Factors, Subtypes, and Outcome of Ischemic Stroke in Kuwait 
Autores: Al-Hashel, J. et al. 
O estudo apresenta diversas limitações. Foi retrospectivo, utilizando a revisão de 
prontuário dos pacientes. Foi centrado nos hospitais ao invés de ser um estudo 
populacional. A gravidade e prognóstico foram aferidos pelo exame de déficits motores 
em membros superiores e inferiores, sem uso do escore mRS, que é mais validado para 
avaliar prognóstico funcional. A não utilização de um escore validado para avaliação do 
prognóstico funcional restringe a capacidade de  
 
Artigo 8: Atrial Fibrillation Is Associated With a Worse 90-Day Outcome Than Other 
Cardioembolic Stroke Subtypes  
Autores: Henninger, N. et al. 
O estudo concluiu que a FA foi considerada fator de risco independente no pior 
prognóstico funcional do paciente com AVC de origem cardioembólica, tendo efeito 
isolado das comorbidades e da idade. Limitações do estudo foram ser unicêntrico, o 
tamanho da amostra e poucos pacientes foram submetidos a investigação 
eletrocardiográfica por 30 dias, podendo subestimar a presença de FA. 
 
Artigo 9: Preadmission Oral Anticoagulant Treatment and Clinical Outcome Among 
Patients Hospitalized With Acute Stroke and Atrial Fibrillation 
Autor: Johnsen, S. et al. 
A mortalidade do grupo em uso de OAT foi significantemente menor. A grande amostra 
e rigor metodológico de um estudo prospectivo de base populacional conferem ao estudo 
grande impacto.  
 
Artigo 10: Short-term functional outcome of ischemic stroke in the elderly: A 
comparative study of atrial fibrillation and non-atrial fibrillation patients. 
Autores: Mizrahi, E. et al. 
Visto que os pacientes com FA no estudo eram mais velhos que os do grupo sem FA, 
após as análises de regressão múltiplas, a FA não se relacionou independentemente com 
pior prognóstico de reabilitação funcional. O estudo apresenta limitações por seu aspecto 
retrospectivo e unicêntrico. 
 
Artigo 11: Association of atrial fibrillation with mortality and disability after ischemic 
stroke 
Autores:McGrath, E. et al. 
O único subgrupo de pacientes com FA que não apresentou prognóstico desfavorável foi 
o grupo que fazia uso de OAT. O estudo analisou um grande grupo de pacientes em 
diversos hospitais de forma prospectiva e analisou diversas variáveis que poderiam atuar 
como confundidoras, o que aumenta a qualidade da evidência. 
 
Artigo 12: Atrial Fibrillation Predicts Cognitive Impairment in Patients With Ischemic 
Stroke 
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Autores:Mizrahi, E. et al. 
Os dados sugerem que o diagnóstico da FA na admissão era associado à maior 
probabilidade de declínio cognitivo. Após ajuste multivariável (para idade, gênero e 
comorbidades) a associação entre FA e declínio cognitivo permaneceu significativa. O 
estudo apresenta limitações por seu aspecto retrospectivo e unicêntrico. 
 
Artigo 13: Rates and Determinants of 5-Year Outcomes After Atrial Fibrillation–Related 
Stroke 
Autores: Hayden, D. et al. 
O artigo apresentou evidências de qualidade por ser de base populacional e prospectivo e 
pelo longo tempo de seguimento dos pacientes. Ele aponta que outros fatores como 
função cognitiva e outras comorbidades podem influenciar na seleção do grupo que 
recebe a prescrição de OAT e portanto ser uma confundidora na diminuição da 
mortalidade em 5 anos observada nesse grupo. 
 
Artigo 14: Impact of comorbidity on ischemic stroke outcome. 
Autores: Fischer, U. et al. 
 Após análise multivariada, severidade do AVC, diabetes, fibrilação atrial e doença 
arterial coronariana foram relacionadas a um pior prognóstico, definido como mRS entre 
3 e 6. O estudo apresenta como viés uma comparação entre dois hospitais onde os serviços 
ofertados (trombólise, exames de diagnóstico complementar) e presença de especialistas 
são diferentes, o que compromete a generalização dos achados que sofrem a influência 
dos fatores ambientais. Como vantagem, ele foi um estudo prospectivo e levou em conta 
diversas comorbidades nos pacientes, avaliando quais delas teriam impacto na sobrevida 
e sequelas causadas pelo AVC. 
 
Artigo 15: Relationship Between Chronic Atrial Fibrillation and Worse Outcomes in 
Stroke Patients 
Autores: Seet, RC. et al. 
Sugere-se que coágulos associados a FA são mais resistentes à dissolução com rtPA e 
pacientes com FA crônica estariam vulneráveis a pior prognóstico. Essa informação pode 
ajudar a definir quais pacientes tem maior benefício de tratamento com rtPA ou 
endovascular. Uma fraqueza do estudo é o seu caráter unicêntrico. 
 
Artigo 16: Predictors of In-hospital Mortality and the Risk of Symptomatic Intracerebral 
Hemorrhage after Thrombolytic Therapy with Recombinant Tissue Plasminogen 
Activator in Acute Ischemic Stroke 
Autores: Al-Khaled, M. et al. 
O estudo apresentou várias qualidades como o grande número de pacientes incluídos, o 
estudo multicêntrico (15 hospitais incluídos) e o seguimento de um protocolo unificado 
baseado nas recomendações da German Society for Neurology. A limitação do estudo foi 
a não avaliação de prognóstico a longo prazo ou após a alta hospitalar. 
 
Artigo 17: Characteristics, Treatment and Outcome of Ischemic Stroke with Atrial 
Fibrillation in a Chinese Hospital-Based Stroke Study 
Autores: Lin, S. et al. 
Apenas 14,2% dos pacientes com FA receberam prescrição OAT após alta hospitalar, 
consideravelmente menor do que o que indicam estudos ocidenteais. As causas para isso 
foram a preocupação do risco de hemorragia, idade avançada e inconveniência do 
tratamento. Supõe-se os médicos subestimam a importância da prescrição de OAT para 
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prevenir novos episódios de AVCi nesses pacientes. O estudo apresenta a limitação de 
ser unicêntrico e não avaliou a recorrência de AVCi, mas avaliou uma amostra grande e 
teve um bom período de seguimento. 
 
Artigo 18: Improved Late Survival and Disability After Stroke With Therapeutic 
Anticoagulation for Atrial Fibrillation 
Autores: Hannon, N. et al. 
Anticoagulação inadequada é associada com taxas maiores de AVC, e morte quando 
comparada ao bom controle do RNI ou ao tratamento sem warfarin. A causa das mortes 
dos pacientes não foi avaliada, dessa forma, não é possível excluir que mortes por causas 
não vasculares tenham influenciado nos resultados. 
 
Artigo 19: Risk Factors for Poor Outcome and Mortality at 3 Months after the Ischemic 
Stroke in Patients with Atrial Fibrillation 
Autores: Li, S. et al. 
O estudo apresentou como vantagens o fato de ser prospectivo, contar com um número 
alto de pacientes, ser multicêntrico e ter ocultado aos entrevistadores os dados dos 
pacientes. Como fraqueza, é importante indicar que o RNI dos pacientes não foi avaliado 
para analisar a terapia antitrombótica. 
 
Artigo 20: Atrial fibrillation predicts good functional outcome following intravenous 
tissue plasminogen activator in patients with severe stroke 
Autores: Sung, S. et al. 
Sugere-se que a melhora do prognóstico funcional em 90 dias dos pacientes com AVC 
grave e FA esteja associada a predominância da etiologia cardioembólica nesses 
pacientes, com melhor resposta à recanalização após trombólise. O tamanho pequeno da 
amostra não permitiu outros ajustes de potenciais confundidores como mRS antes do 
AVC e número de comorbidades. 
 
Artigo 21: Anticoagulation-related reduction of first-ever stroke severity in Chinese 
patients with atrial fibrillation 
Autores: Wang, C. et al. 
O RNI não foi incluído na análise do efeito da anticoagulação. A falta de dados sobre o 
RNI de 34% dos pacientes compromete a qualidade da análise. Apesar do CNSR ser um 
registro prospectivo, a análise feita para esse estudo dos dados foi retrospectiva, o que 
aumenta o risco de vieses. Ademais, há risco da grande diferença de prognóstico entre o 
grupo anticoagulado e aquele que não fez uso de warfarin ser confundida por outros 
fatores, principalmente a idade. 
 
Artigo 22: Adequacy of preadmission oral anticoagulation with vitamin K antagonists 
and ischemic stroke severity and outcome in patients with atrial fibrillation 
Autores: Tziomalos, K. et al. 
O estudo mostra que poucos pacientes com FA são tratados com anticoagulação e 
apresentam RNI na faixa terapêutica. Postula-se que o benefício fornecido pela 
anticoagulação seja resultado de um AVC menos extenso desde a admissão. Pacientes 
com dupla anti-agregação apresentaram efeito benéfico semelhante ao do uso de 
anticoagulantes no prognóstico funcional, porém, a mortalidade intra-hospitalar desses 
pacientes é duas vezes maior do que a dos pacientes com anticoagulação, dessa forma, 
em pacientes com contraindicação do tratamento com cumarínicos, pode existir benefício 
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do uso de clopidogrel e aspirina para reduzir o risco e a severidade do AVC, no entanto 
há considerável aumento do risco de sangramentos. 
 
Artigo 23: Association of improved outcome in acute ischaemic stroke patients with 
atrial fibrillation who receive early antithrombotic therapy 
Autores: Abdul-Rahim, A. et al. 
Os dados são sujeitos a vieses e confundidores acerca da decisão da instituição ou não do 
tratamento antitrombótico não ser randomizado, uma vez que pacientes com melhor 
prognóstico e menos riscos muitas vezes recebem o tratamento com anticoagulantes 
enquanto pacientes mais graves frequentemente não recebem nenhuma terapia 
antitrombótica. 
 
Artigo 24: The type of atrial fibrillation is associated with long‐term outcome in patients 
with acute ischemic stroke. 
Autores: Ntaios, G. et al. 
Sugere-se que os episódios curtos de FA nos pacientes com a forma paroxística da doença 
não permitam o tempo suficiente para a formação de trombos grandes como acontece nos 
tipos persistente e permanente. Os maiores trombos causariam obstruções de artérias 
maiores, com maior área de isquemia e maior gravidade do quadro. O estudo é limitado 
pela análise retrospectiva de dados coletados prospectivamente e também por ser 
unicêntrico. 
 
Artigo 25: Outcomes for People with Atrial Fibrillation in an Australian National Audit 
of Stroke Care 
Autores: Andrew, N. et al. 
Pacientes com FA tinham menor probabilidade de serem admitidos em unidades de AVC 
e receberem avaliação da deglutição nas primeiras 48 horas, o que pode ter influenciado 
no prognóstico. Também foi notável que 28% dos pacientes com FA conhecida possuíam 
prescrição de anticoagulantes na admissão e apenas 33% receberam alta com prescrição 
de anticoagulantes. 
FA esteve independentemente associada a morte intra-hospitalar, mas não a maior 
dependência funcional. 
 
Artigo 26: Features of cardioembolic stroke with persistent and paroxysmal atrial 
fibrillation - a study with the Japan Stroke Registry 
Tutores: Deguchi, I. et al. 
FA persistente foi considerada um fator de contribuinte para mortalidade intra-hospitalar. 
Sugere-se que a maior severidade do AVC e risco de mortalidade intra-hospitalar esteja 
relacionado à fibrilação persistente por permitir a formação de trombos maiores que 
embolizam e obstruem vasos maiores, causando maior área de isquemia. 
 
Artigo 27: Predictors for Cerebral Edema in Acute Ischemic Stroke Treated With 
Intravenous Thrombolysis 
Autores: Thorén, M. et al. 
Dados do International Stroke Thrombolysis Registry, um registro prospectivo do 
tratamento trombolítico no AVCi. O primeiro desfecho avaliado foi a presença de edema 
cerebral (CED) diagnosticado por exames de imagem entre 22 e 36 horas do ictus. O CED 
é classificado em 3 tipos. Tipo 1 (edema focal em até 1/3 de um hemisfério), tipo 2 (edema 
focal>1/3 do hemisfério) e tipo 3 (edema com deslocamento da linha média.) 
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Os pacientes com CED tiveram prognóstico funcional após 3 meses significativamente 
pior que pacientes sem CED. O estudo mostra a FA como um dos fatores indiretamente 
relacionados com um pior prognóstico do paciente por aumentar o risco de acometimento 
por CED. O estudo apresenta como vantagem o caráter prospectivo, multicêntrico e o 
grande número de pacientes incluídos. 
 
Artigo 28: Incidência e desfecho funcional de AVC cardioembólico com e sem fibrilação 
atrial em Joinville, Brazil: estudo de base populacional 
Autores: Amaral, C. et al. 
O estudo apresenta as fragilidades de ter uma amostra pequena de pacientes acometidos 
por FA, o que pode dificultar a avaliação das diferenças dos pacientes acometidos por 
AVCi com ou sem relação com a FA. Destaca-se que um número muito pequeno dos 
pacientes com FA previamente conhecida tinham prescrição de OAT antes do AVC, 
apesar de quase 76% deles terem indicação de receber essa prescrição pelo 
CHA2DS2VASc score ≥ 3. Dessa forma, uma parcela significativa dos espisódios 
poderiam ter sido prevenidos ou amenizados. 
É o único estudo brasileiro entre os artigos selecionados, o que pode ajudar a revelar as 
diferenças da realidade brasileira com a internacional.  
 
Artigo 29: Determinants of Early Outcomes in Patients with Acute Ischemic Stroke and 
Proximal Artery Occlusion 
Autores: LaBuzetta, JN. et al. 
O estudo é unicêntrico e retrospectivo, no entanto apresenta uma amostra razoável de 
pacientes. Na análise por regressão univariada os pacientes com FA apresentavam pior 
prognóstico, no entanto a associação não permaneceu na análise multivariada incluindo 
correção para a idade. 
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VI. DISCUSSÃO 

Nos estudos analisados frequentemente foram observadas grandes diferenças, 

tanto entre os pacientes com AVCi acometidos ou não por FA, mas também entre os 

pacientes com diferentes tipos de FA – seja paroxística, persistente ou permanente – e 

entre os pacientes com FA adequadamente tratados com OAT ou não. Essas diferenças 

refletiram em diferenças no prognóstico desses pacientes, tanto no que tange a 

mortalidade, quanto ao prognóstico funcional avaliado principalmente pelo mRS e 

também no desenvolvimento de complicações intra-hospitalares que se correlacionam 

com um pior curso da doença cerebrovascular. 

Particularmente no aspecto da mortalidade intra-hospitalar, em 5 artigos foi 

observada maior mortalidade intra-hospitalar nos pacientes com AVCi e FA em 

comparação com os pacientes com AVCi não diagnosticados com essa arritmia, não 

permanecendo estatisticamente significativa apenas no estudo de LaBuzetta et al., 2014, 

no qual a correlação deixou de existir após análise regressiva multivariada com correções 

estatísticas para idade. Na comparação da mortalidade intra-hospitalar entre pacientes 

diagnosticados com AVCi e FA e pacientes com AVCi cardioembólico de outra etiologia, 

Amaral et al., 2017 não encontraram diferença da mortalidade, enquanto Al-Hashel et al., 

2016 encontraram aumento de mortalidade nos pacientes acometidos por AVCi com FA. 

Já Al-Khaled et al., 2014, por exemplo, não demonstraram FA como uma preditora 

independente de mortalidade intra-hospitalar, entretanto, FA foi associada a ICH após 

trombólise, que por sua vez, esteve associada com mortalidade intra-hospitalar. Apenas 

o estudo de Sung et al., 2013 revelou menor mortalidade em pacientes que tinham AVCi 

e FA quando comparados aos pacientes sem FA, quando submetidos a trombólise com 

rtPA. 

 No que tange às diferenças na mortalidade tardia, 4 estudos encontraram 

associação entre presença de FA e aumento da mortalidade tardia nos pacientes com 

AVCi, analisando por períodos desde 30 dias, no caso de McGrath et al., 2013 até 3 anos, 

no estudo de Chu et al., 2016 Outros 2 estudos, Deguchi et al., 2015 e Ntaios et al., 2013 

observaram aumento da mortalidade tardia no caso de FA persistente ou permanente em 

comparação a pacientes com FA paroxística. Existiram estudos, como o de Li et al., 2013 

que também analisaram a mortalidade e encontraram correlação entre a mortalidade tardia 
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e a presença de FA, no entanto, nesses estudos os valores deixaram de ser significativos 

após regressão logística multivariável para NIHSS na admissão e idade dos pacientes, 

refletindo que o aumento da mortalidade desses pacientes poderia ser secundária ao 

aumento da extensão do AVCi relacionado a FA e a idade dos pacientes acometidos por 

ele. 

Em 10 estudos, a presença de FA em pacientes admitidos por AVCi foi associada 

a pior prognóstico funcional avaliado pelo mRS, sendo quatro desses avaliados na alta 

hospitalar e os outros seis após diferentes períodos. No caso de Hayden et al., 2015, esse 

valor só foi estatisticamente significante em pacientes com FA previamente conhecida, 

não para os que foram diagnosticados durante a internação. Em outros três artigos, de 

Seet et al., 2011, Deguchi et al. 2015 e Ntaios et al., 2013, o pior prognóstico foi associado 

a presença de FA persistente em relação à FA paroxística. Novamente o estudo de Sung 

et al., 2013, foi uma exceção e encontrou correlação entre FA e melhor prognóstico 

funcional em pacientes com AVCi tratados por trombólise. Além disso, o estudo de 

Mizrahi et al., 2014, não encontrou uma relação direta entre presença de FA e maior mRS, 

no entanto, encontrou maior idade e menor MMEE como preditores independentes de 

pior prognóstico funcional, sendo que essas duas variáveis foram associadas com FA, 

sugerindo que, pacientes com FA costumam apresentam maior dependência após AVC 

em decorrência, pelo menos em parte, por serem mais idosos e apresentarem maior 

prevalência de declínio cognitivo. 

Na análise da influência do tratamento adequado com anticoagulantes no 

prognóstico de pacientes com AVCi e FA, foi observada redução da mortalidade em cinco 

artigos, tendo destaque particularmente o resultado encontrado por McGrath et al., 2013, 

no qual o único subgrupo de pacientes com FA que não apresentou aumento da 

mortalidade e da média do mRS foi o dos pacientes que utilizavam OAT. Em 

contrapartida, enquanto Tziomalos et al., 2015, não encontraram diferença da mortalidade 

entre pacientes que utilizavam OAT e estavam com RNI>2 ou entre 2 e 3, no estudo de 

Hannon et al., 2011, os pacientes anticoagulados com RNI>2 (em faixa subterapêutica) 

apresentaram aumento da mortalidade. Avaliando a relação entre anticoagulação e 

prognóstico funcional, quatro artigos revelaram correlação entre menor média do escore 

mRS em pacientes adequadamente anticoagulados, com RNI na faixa adequada. Dessa 

maneira, os pacientes adequadamente anticoagulados apresentaram menos dependência 
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após o AVC do que os pacientes que não utilizaram OAT ou estavam na faixa inadequada 

de RNI.  

É possível observar que todos os artigos que buscaram correlacionar o tipo de 

FA com pior prognóstico, seja através de maior dependência ou maior mortalidade, 

encontraram correlação entre presença de FA crônica e pior prognóstico em pacientes 

com AVCi. Deguchi et al., 2015, sugeriram que essa associação pode ser explicada pela 

possibilidade de formação de trombos maiores e que respondem menos a terapia para 

recanalização, causando então a ocorrência de eventos cerebrovasculares mais extensos 

nos pacientes com FA crônica. No entanto, um confundidor frequentemente presente na 

análise da influência isolada da FA na fisiopatologia que implica na gravidade da doença, 

é que os pacientes com FA crônica apresentam média de idade maior do que aqueles com 

FA paroxística, o que também pode interferir no quadro, causando pior prognóstico. No 

entanto, estudos como o de Ntaios et al., 2013, continuaram achando relação entre o tipo 

de FA e diferenças no prognóstico mesmo após ajuste estatístico para idade e outros 

fatores por meio de análise de regressão logística multivariada. 

Ampliando a discussão sobre o impacto da FA nos sistemas de saúde por meio 

da sua interferência no prognóstico de pacientes com doença cerebrovascular, foram 

encontrados dois artigos que analisaram se o AVCi com FA implica em mais custos no 

seu tratamento. Particularmente, no custo da internação de pacientes admitidos por AVCi, 

houve em ambos artigos um aumento do preço médio da internação, no entanto o valor 

não foi estatisticamente significativo em nenhum deles. No estudo de Jackson et al., 2017, 

particularmente, foi observado que houve aumento significativo do tempo de internação, 

sem observar, no entanto, aumento significativo do custo. 

O estudo de Kelly-Hayes et al., 2003, é um braço do estudo prospectivo de 

Framingham que buscou analisar os efeitos da idade e sexo no prognóstico do AVCi, e 

desempenhou um importante papel na determinação da importância da variável idade no 

prognóstico dos pacientes com AVCi. Foram encontrados piores resultados do 

prognóstico funcional no que tange a funcionalidade motora e função social nas mulheres, 

no entanto, os ajustes estatísticos para idade indicaram que a única variável independente 

que se correlacionava com pior prognóstico era a idade, cuja média era mais elevada no 

grupo do sexo feminino. A idade também foi indicada como uma confundidora em muitos 

dos estudos analisados na presente revisão, visto que é consenso na literatura que 
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pacientes com AVCi e FA tem média de idade mais elevada que pacientes com AVCi de 

outras etiologias. 

Além disso, estudos como o de Fischer et al., 2006, que buscaram avaliar o 

impacto de comorbidades no prognóstico dos pacientes com AVCi, indicaram que 

diversas variáveis como doença arterial coronariana, FA e diabetes impactavam 

negativamente o prognóstico desses pacientes. Visto que muitos artigos indicam que além 

de mais velhos, pacientes com FA são acometidos por mais comorbidades, 

principalmente do sistema cardiovascular, novamente foi indicada uma dificuldade para 

separar o efeito isolado da FA, isolando-o do efeito da idade elevada e comorbidades que 

costumam ser características do paciente acometido por AVCi e FA. Esses estudos 

indicam que as diversas comorbidades e a idade avaçada agem em conjunto, aumentando 

o risco de AVCi e dimuindo também a reserva funcional do doente, dificultando assim a 

sua recuperação após o evento.  

Como dificuldades para a elaboração dessa revisão, detaca-se a amplitude do 

tema, já que o prognóstico de pacientes com AVCi e FA pode ser avaliado de muitas 

maneiras diferentes, seja através do prognóstico funcional tardio, complicações e 

mortalidade intra-hospitalares ou até mesmo de outras maneiras. Essa heterogeneidade de 

análises dentro dos artigos avaliados dificulta a realização de conclusões com maior grau 

de evidência acerca das reais diferenças que a FA implica no prognóstico desses 

pacientes. Destaca-se também a complexidade de excluir os diversos confundidores que 

também podem interferir no prognóstico daqueles admitidos com AVCi e FA, como o 

uso ou não de anticoagulação adequada. 

Há também de se considerar que não foram encontrados ensaios clínicos 

randomizados (RCTs) analisados por não cumprirem os objetivos dessa revisão, 

diminuindo por isso a qualidade das evidências encontradas. Entretanto, é importante 

salientar que foram analisados no total 394.523 internações por AVCi (com algumas 

internações tendo sido avaliadas em mais de um estudo), sendo 11 artigos prospectivos e 

18 multicêntricos, dessa maneira, artigos cujo desenho de estudo eram menos sujeitos a 

vieses. Dessa maneira, evidencia-se que apesar da ausência de RCTs, o número de 

pacientes analisados e qualidade metodológica dos estudos incluídos implica em razoável 

qualidade de evidência para as conclusões dos artigos analisados. 
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VII. CONCLUSÃO 

Os pacientes com fibrilação atrial apresentam particularidades que os 

diferenciam dos outros pacientes acometidos por AVCi. É quase unânime entre os estudos 

que esses pacientes são mais velhos e mais acometidos por comorbidades 

cardiovasculares como hipertensão arterial e doença arterial coronariana e também por 

doenças sistêmicas como diabetes. Dessa maneira, os estudos realizados até o presente 

momento indicam que pacientes com FA parecem ter pior prognóstico, principalmente 

no que tange capacidade funcional e mortalidade, em relação aos outros pacientes com 

AVCi. No entanto, apesar de muitos estudos terem mostrado que a FA representava uma 

variável independente para pior prognóstico, há ainda grande divergência acerca desse 

tema, pois o número de artigos que indica que a maior parte dos impactos da FA nesse 

grupo é causado pela coexistência de comorbidades e maior média de idade. 

Os artigos indicam também que FA crônica e persistente parece exercer efeitos 

mais deletérios para esses pacientes, possivelmente por favorecer a formação de trombos 

maiores, o que favorece a ocorrência de maior área de isquemia e menor taxa de 

recanalização dos trombos. A anticoagulação adequada mostrou associação com 

melhores prognósticos nos pacientes com AVCi, sugerindo que o papel dos 

anticoagulantes orais vai além da prevensão do evento isquêmico, mas também a 

diminuição da gravidade deste quando ocorre. Apesar disso, muitos estudos em diferentes 

países indicaram que apesar de existir indicação de tratamento com anticoagulantes orais 

na maioria dos pacientes com FA conhecida previamente ao AVCi, a maioria dos 

pacientes não recebia a prescrição da terapia anticoagulante antes do evento e muitos 

recebiam alta sem prescrição de anticoagulantes orais. 
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