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Introdução

O passo inicial da ativação plaquetária é a adesão,desen-  

cadeada por contato com colágeno ou fator de von Wil-

lebrand e seguida de agregação de mais plaquetas. 

Durante várias décadas, o ácido acetilsalicílico tem sido o pro-

tótipo da terapia antiplaquetária. Por inibição da cicloxigenase, 

bloqueia irreversivelmente a conversão de ácido araquidônico 

em tromboxano A
2
 (TXA

2
), importante estímulo para a agregação 

plaquetária. Porém, sabe-se que é fraco inibidor da atividade 

plaquetária, já que há mais de noventa vias metabólicas que 

conduzem àquela agregação independentemente do ácido 

araquidônico, e, por isso, não inibidas por ácido acetilsalicílico. 

Em função disso, outros fármacos foram investigados com a 

finalidade de impedir a agregação plaquetária. Dentre eles, 

estão ticlopidina e clopidogrel, compostos tienopiridínicos que 

inibem a agregação induzida por ADP e outros estímulos. In-

teragem com a glicoproteína plaquetária (IIb/IIIa), impedindo a 

ligação de fibrinogênio a plaquetas ativadas. Essa ação induz a 

retração do coágulo.

Na ligação de duas plaquetas formam-se pontes de fibrinogênio 

entre receptores glicoproteína IIb/IIIa, processo denominado de 
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coesão plaquetária
1
. A identificação desse receptor plaquetário 

levou ao desenvolvimento de antagonistas com papel antiagre-

gante: abciximab (anticorpo monoclonal), eptifibatida, integre-

lina, lamifibana, tirofibana e xenlofibana e lotrafibana (a serem 

utilizados por via oral)
2
.

O Dipiridamol inibe a fosfodiesterase plaquetária, aumentando 

AMP cíclico, com diminuição de adesão das plaquetas. O me-

canismo íntimo de sua atuação e o próprio efeito clínico carecem 

de comprovação. Isoladamente, o dipiridamol não oferece 

benefício relevante. Quando associado a outros fámacos anti-

trombóticos, parece produzir benefícios clínicos. Sulfimpirazona, 

uricosúrico que também inibe a cicloxigenase, e dextrano, ex-

pansor plasmático que interfere com adesão plaquetária, estão 

em desuso como antitrombóticos
3
. 

Em função de suas ações antiplaquetárias, ácido acetilsalicílico 

exerce um papel na prevenção de eventos cardiovasculares 

como infarto do miocárdio e de eventos cerebrovasculares como 

acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico.

Uma centena de estudos tem evidenciado que esse fármaco tão 

antigo reduz o risco de graves eventos isquêmicos em acidente 
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Resumo
Ácido acetilsalicílico tem sido empregado em prevenção primária e secundária de eventos cardio e cerebro-

vasculares. Vários questionamentos se fizeram a esse respeito. Haveria equilíbrio entre benefício e risco 

em prevenção primária? Qual a faixa de doses antiplaquetárias mais convenientes? Efeitos adversos 

ocorreriam mesmo com baixas doses? Seria ácido acetilsalicílico suplantado em eficácia e segurança 

pelos novos representantes antiplaquetários? As fontes aqui revistas apontam para benefício em 

prevenção primária de pacientes com risco anual de novos eventos acima de 1%.  Em preven-

ção secundária, o benefício é inquestionável, com ênfase para uso de ácido acetilsalicílico.  

As doses antiplaquetárias diárias consideradas mais convenientes oscilam de 75 a 100 mg, 

embora os estudos comumente empreguem doses de 75 a 300 mg/dia. Mesmo baixas doses 

acarretam sangramento não negligenciável. Novos antiplaquetários não mostraram diferenças 

importantes em relação à eficácia e à segurança, mas seu custo é mais alto.
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vascular encefálico (AVE), infarto do miocárdio, angina instável e 

cirurgia de revascularização miocárdica.

Eficácia

Em prevenção primária

Eventos cardiovasculares  
e cerebrovasculares

Tem-se questionado se é apropriado fazer prevenção primária de 

doença cardiovascular com baixas doses de ácido acetilsalicílico. 

Que pacientes se beneficiam desta terapêutica? 

Uma metanálise
4
 de quatro estudos (n = 48.500), com seguimento 

de 3,8 a 6,8 anos, mostrou que doses de 75-500 mg/dia de ácido 

acetilsalicílico reduziram todos os eventos cardiovasculares em 

15% e infartos do miocárdio em 30%, mas não reduziram significa-

tivamente morte total e aumentaram complicações hemorrágicas 

em 69%. Isso põe a questão: há mais risco ou mais benefício? A 

resposta passa pela consideração do uso profilático em pacientes 

de baixo risco.

 Nos dois primeiros ensaios clínicos que avaliaram efeitos de ácido 

acetilsalicílico em prevenção primária de cardiopatia isquêmica 
5,6

, houve resultados discordantes quanto à eficácia e tendência 

a maior incidência de AVEs hemorrágicos nos pacientes tratados. 

Deve-se ressaltar que a maioria dos indivíduos estudados era 

do sexo masculino, ficando a ser definido o benefício do ácido 

acetilsalicílico na prevenção primária em mulheres.

Análise conjunta
7
 de cinco ensaios clínicos de prevenção primária 

de doença coronariana (n=53.000) mostrou que os benefícios 

do ácido acetilsalicílico (RR= 0,72; IC95%: 0,64 – 0,80) estavam 

diretamente relacionados ao perfil de risco cardiovascular dos 

indivíduos.

Indivíduos com risco aumentado de eventos coronarianos nos 

próximos cinco anos (particularmente acima de 3%) podem ter 

benefício clínico relevante com ácido acetilsalicílico em doses 

baixas. Ao contrário, quando o risco de evento cardiovascular 

anual for inferior a 1%, o benefício torna-se menor que o dano 

(NNT para prevenir um infarto do miocárdio, descontando-se a 

taxa de sangramentos maiores, é de 256)
 8
. 

Em pacientes de baixo risco, o ácido acetilsalicílico em baixa dose 

influencia pouco ou nada a mortalidade de todas as causas
9
.

Na metanálise já citada
4
, o risco de sangramento equilibrou a 

redução de eventos cardiovasculares na dependência da estima-

tiva de risco coronário absoluto. Com risco de evento coronário 

de 1,5%/ano, o NNT foi de 44 para prevenir infarto do miocárdio 

em cinco anos e de 77 para prevenir infarto do miocárdio isento 

de qualquer complicação importante de sangramento. Com 

risco de evento coronário de 1%/ano, aqueles NNT foram de 67 

e 182, respectivamente. Os autores concluem que o tratamento 

preventivo primário é seguro com risco coronário maior ou igual 

a 1,5%/ano, de limitado valor com risco coronário de 1%/ano e 

não-seguro com risco coronário de 0,5%/ano. 

Em ensaio clínico
10

 envolvendo aproximadamente 4.500 

indivíduos com pelo menos um fator de risco para doença 

aterosclerótica, ácido acetilsalicílico (100 mg/dia) reduziu signifi-

cativamente eventos cardiovasculares totais (de 8,2% para 6,3%; 

RR =0,77; IC 95%: 0,62-0,95), porém a redução de AVEs foi de 

menor magnitude e sem significância estatística (de 1,1% para 

0,6%; RR = 0,67; IC 95%: 0,36-1,27). Assim, seu uso profilático 

não se justifica em prevenção primária de AVEs. 

Em prevenção secundária

Eventos  
cardiovasculares

A prevenção secundária está indicada após infarto do miocár-

dio e angina instável. Baixas doses (50-325 mg/dia) de ácido 

acetilsalicílico mostram efeito ímpar neste contexto
11,12

. Porém em 

prevenção de acidentes cerebrovasculares causados por fibrila-

ção atrial não-valvar, ele é superado por anticoagulantes
12

.

Revisão sistemática
13

 de seis estudos mostrou menos mortes, 

eventos vasculares combinados e infartos de miocárdio com 

ácido acetilsalicílico. No entanto, houve mais sangramento 

gastrintestinal, sem determinar nenhuma morte. Os benefícios 

superaram os riscos. Estimou-se que a cada mil pacientes em 

prevenção secundária comparados com os que não fizeram 

profilaxia, haveria menos 55 eventos vasculares (incluindo 27 

infartos e 11 AVEs) e menos 15 mortes. Nesses mesmos pacientes, 

ocorreriam mais oito episódios de sangramento, metade dos 

quais poderiam ser graves.

Eventos  
cerebrovasculares

Pacientes que apresentam um episódio isquêmico transitório 

têm incidência anual de 10% de AVEs completos ou morte por 

doença cardiovascular. A prevenção secundária com antipla-

quetários foi avaliada em mais de 10 mil pacientes acometidos 

de episódio isquêmico transitório ou AVE de pequena reper-

cussão (18 ensaios clínicos). Esses estudos, vistos em conjunto 

pelos próprios pesquisadores
14

, mostraram redução de 22% 

na incidência de novos eventos cardiovasculares, 

correspondendo à redução absoluta de 40 em mil 

pacientes tratados por três anos. O benefício foi 

similar na prevenção de novos eventos cerebro-

vasculares. O ácido acetilsalicílico (75 a 325 

mg/dia) foi avaliado em 2/3 dos trabalhos. 

Nenhum dos diferentes antiplaquetários 

testados mostrou efeito consistentemente 

superior a ele. O benefício foi maior sob 

uso de ácido acetilsalicílico nas primeiras 

horas após AVE. 
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Nos estudos CAST
15

 e IST
16

, em conjunto, 

houve redução de aproximada-

mente nove mortes ou AVEs não-

fatais nas duas a quatro semanas 

após o evento encefálico agudo para 

cada mil pacientes tratados imedi-

atamente (2P = 0,001). Houve menos 

13 mortes por mil tratados depois de 

algumas semanas ou meses de segui-

mento (2P < 0,01).

Riscos
Há preocupação em mensurar os riscos associados ao uso de 

baixas doses de ácido acetilsalicílico (75 - 300 mg/dia) para 

prevenção secundária ou primária de doenças cardio e cere-

brovasculares. 

Um estudo de casos e controles
17

 mostrou que baixas doses 

(75-300 mg/dia) de ácido acetilsalicílico aumentaram o risco de 

sangramento gastrintestinal alto (RR= 2,0; IC95%: 1,7 –2,3), sem 

relação com dose. Os primeiros dois meses de uso constituíram 

o período de maior risco que foi o mesmo com formulações 

entéricas ou comuns. Uso concomitante de baixas doses de 

ácido acetilsalicílico e altas doses de AINEs aumentou o risco 

de sangramento.

Para Highan e colaboradores
18

 a prescrição de ácido acetilsalicí-

lico (75 mg/dia) cresceu rapidamente a partir de 1990, juntamente 

com a dos inibidores da bomba de prótons. Isso se acompanhou 

de maior número de internações hospitalares por hemorragias 

devidas a úlceras gástricas e duodenais e úlcera duodenal, mas 

não por perfuração devida a úlcera gástrica, entre idosos. Os 

resultados do estudo mostraram que o aumento não se deveu 

à prescrição de AINEs. 

Uma metanálise
19

 de 16 estudos (n=55.000) avaliou o risco de AVE 

hemorrágico sob uso de ácido acetilsalicílico na dose média de 

273 mg/dia por 37 meses em média. A taxa de sangramento foi 

de 0,26% com ácido acetilsalicílico e 0,12% com o controle (NND = 

715; IC95%: 471-1483). Ocorreram somente 108 casos de acidente 

hemorrágico, não obscurecendo o benefício da proteção contra 

acidentes isquêmicos que são mais numerosos.

Os antiplaquetários não precisam ser suspensos em casos de ex-

odontias porque o risco de sangramento é fraco. Sua interrupção 

não se desacompanha de risco para o paciente. Quando ocorrer 

sangramento com ácido acetilsalícilico durante o procedimento 

odontológico, aquele pode ser controlado com medidas locais 

(compressão, sutura)
20

.

Comparação com outros 
antiplaquetários
Um ensaio clínico

21
 comparou o uso de 500 mg/dia de ticlopidina 

com 1.300 mg/dia de ácido acetilsalicílico em 3.069 pacientes 

com acidentes cerebrais isquêmicos transitórios ou completos 

não incapacitantes. A incidência de novos eventos neurológicos 

ou morte foi de 19% nos pacientes do grupo de ácido acetil-

salicílico e de 17% no grupo de ticlopidina (redução absoluta 

de risco de 2%, P= 0,048). Embora a diferença de efeito seja 

relativamente pequena, o uso rotineiro da ticlopidina para essa 

indicação se mantém controverso, uma vez que ela apresenta 

potenciais efeitos adversos graves, como supressão da medula 

óssea, causando neutropenia grave. Esse fármaco permanece 

como alternativa eficaz para pacientes intolerantes a ácido ace-

tilsalicílico, tendo-se, então, que levar em conta seu alto custo em 

comparação a ácido acetilsalicílico.

A comparação entre ticlopidina e sua associação com ácido 

acetilsalicílico na prevenção de acidentes vasculares não mostrou 

diferença significativa em relação à eficácia (P = 0.933) e efeitos 

adversos (um paciente com neutropenia versus um paciente com 

úlcera gástrica e trombocitopenia, respectivamente)
22

.

Clopidogrel foi comparado a ácido acetilsalicílico na redução do 

desfecho combinado de acidentes vasculares cerebrais, infarto 

do miocárdio ou morte vascular em pacientes com acidentes 

vasculares cerebrais recentes, infarto do miocárdio ou doença 

vascular periférica sintomática
23

. Os pacientes tratados com 75 

mg/dia de clopidogrel tiveram menor incidência do desfecho 

combinado (8,7%) e também de acidentes cerebrais (7,3%). Dessa 

forma, clopidogrel parece ser alternativa aceitável na prevenção 

secundária de eventos vasculares em pacientes que não toleram 

ácido acetilsalicílico. 

No estudo CURE
24

 avaliaram-se várias doses de ácido acetil-

salicílico (75-300 mg/dia), isoladamente ou em associação com 

clopidogrel, no tratamento de 12.562 pacientes com síndrome 

coronariana aguda. Reduziu-se a incidência combinada de 

morte cardiovascular, infarto do miocárdio e acidente vascular 

encefálico com clopidogrel, independentemente da dose as-

sociada de ácido acetilsalicílico. No entanto, doses crescentes 

aumentaram o risco de sangramento maior, isoladamente ou 

em associação com clopidrogrel. Nesse estudo, as doses ótimas 

sugeridas foram de 75 a 100 mg/dia. 

Clopidogrel isolado (75 mg/dia) foi comparado à sua associação 

com ácido acetilsalicílico (75 mg/dia) na prevenção de eventos 

vasculares em 7.599 pacientes com alto potencial de risco para 

sangramento
25

. Não houve diferença significativa de eficácia 

entre os grupos, mas o risco de sangramento foi maior com a 

associação, sem diferença na mortalidade.

Em uma revisão sistemática
26

, ticlopidina e clopidogrel foram 

modestamente mais eficazes que ácido acetilsalicílico, mas com 



Página 4: Antiplaquetários: ainda ácido acetilsalicílico?

• Em prevenção primária de eventos cardiovasculares, o ácido 

acetilsalicílico em baixas doses exerce benefício, mas o risco 

de sangramento não é negligível, sendo contra-balançado 

somente quando o risco anual do evento cardiovascular 

estiver acima de 1%.

• Em prevenção primária de eventos cerebrovasculares, não 

se justifica o uso de ácido acetilsalicílico.

• Em prevenção secundária de eventos cardiovasculares, 

ácido acetilsalicílico reduz morte e morbidade cardiovas-

cular, sendo que os benefícios superam os riscos.

• Em prevenção secundária de episódio isquêmico transitório 

ou acidente vascular encefálico, ácido acetilsalicílico deve 

Evidências contemporâneas  

sobre ácido acetilsalicílico como antiplaquetário

ser prescrito para todo paciente recuperado sem contra-

indicação absoluta para seu emprego (Recomendação de 

grau A).

• Efeitos adversos existem mesmo com baixas doses, mas 

sua incidência é baixa em comparação com a dos eventos 

vasculares sem proteção.

• Outros antiplaquetários não são expressivamente diferentes 

de ácido acetilsalicílico e têm custo muito mais alto.

• Antagonistas do receptor plaquetário glicoproteína IIb/IIIa 

são eficazes na  redução de complicações isquêmicas e 

mortalidade após angioplastia coronariana.

custo mais alto. Em termos de segurança, clopidogrel superou 

ticlopidina e não diferiu de ácido acetilsalicílico.

Duas associações – ácido acetilsalicílico + ticlopidina e ácido ace-

tilsalicílico + clopidogrel – foram administradas por duas semanas 

a 307 pacientes submetidos a implante de stent coronariano e 

comparadas em eficácia e tolerabilidade, não se evidenciando 

diferenças entre elas
27

. 

Um ensaio clínico
28

 comparou os riscos da administração de 

clopidogrel + omeprazol e de ácido acetilsalicílico + omeprazol 

em 129 pacientes com úlcera péptica sintomática induzida por 

ácido acetilsalicílico. Houve resultados similares nos dois grupos 

no tocante a sangramento menor, distribuição das úlceras, re-

instalação de tratamento e eficácia.

Antagonistas do receptor plaquetário glicoproteína IIb/IIIa 

parecem ser eficazes na  redução de complicações isquêmi-

cas e mortalidade que se seguem a angioplastia coronária
29

. 

Lotrafibana - representante oral desses antagonistas – foi 

comparada a placebo em pacientes com doença cerebro-

vascular ou cardiovascular, já em uso de ácido acetilsalicílico. 

O estudo
30

, com dois anos de seguimento, não evidenciou 

diferença significativa entre os grupos em relação ao desfecho 

primário composto (mortalidade, infarto do miocárdio, acidente 

vascular encefálico, isquemia recorrente com hospitalização e 

revascularização urgente). Mortalidade ocorreu em 2,3% dos 

pacientes alocados para placebo e em 3% dos que receberam 

lotrafibana (HR= 1,33; IC95%: 1,03-1,72; P=0,026), Sangramento 

grave foi mais freqüente no grupo de lotrafibana (8% versus 

2,8%; P<0,001). Pacientes que receberam altas doses de ácido 

acetilsalicílico (>162 mg/d), com ou sem lotrafibana, tiveram 

maior risco hemorrágico.

Em conclusão ao aqui exposto, apontam-se as evidências 

contemporâneas em relação aos antiplaquetários correntes, 

respondendo a pergunta inicial: ácido acetilsalicílico ainda tem 

papel preponderante na prevenção de eventos vasculares cuja 

gênese se associa à agregação de plaquetas.
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