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 o 
risco de sangramento 
aumenta com a idade, e a 
aspirina também eleva essa 
vulnerabilidade. A força-
tarefa, agora, recomenda 
não começar a tomar 
aspirina infantil para 
prevenir um primeiro ataque 
cardíaco ou derrame.

 a força-

tarefa descobriu que o dano 
potencial do sangramento 
é superior a qualquer 
benefício potencial para 
prevenir ataques cardíacos 
ou derrames. Portanto, iniciar 
um regime de aspirina não é 
recomendado.

 é 
encorajado a conversar com 
o médico de confiança para 

balancear possíveis 
benefícios e danos.

 a força-tarefa descobriu 
que algumas pessoas nessa 
faixa etária mostraram um 
pequeno benefício ao iniciar 
um regime diário de aspirina. 
Conversar com o médico é 
essencial antes de começar 
a usar o medicamento.

Pesquisas colocam em xeque o consumo generalizado do medicamento para evitar a formação de coágulos sanguíneos e, 
consequentemente, complicações como derrame e infarto. Resultados têm levado ao surgimento de novas recomendações médicas

N os Estados Unidos, 
há um ditado que diz: 
“Uma aspirina por 
dia mantém o médico 

longe” (An aspirin a day keeps 
the doctor away). Por muito 
tempo, isso pareceu verdade, 
especialmente entre pessoas 
com risco de doenças cardio-
vasculares. Porém, nos últi-
mos anos, estudos demons-
tram que esse hábito pode fa-
zer mais mal do que bem. Em-
bora a versão infantil da pílula 
continue sendo indicada para 
prevenir a ocorrência de in-
fartos e derrames em pessoas 
que já sofreram um evento do 
tipo, as pesquisas — e novas 
diretrizes baseadas nelas — 
não recomendam mais o uso 
amplo do medicamento como 
forma de prote-
ger o coração.

“Sabemos que 
a aspirina não é 
uma panaceia co-
mo se pensava e 
pode, de fato, le-
var a mais eventos 
hemorrágicos em 
alguns pacientes. 
Por isso, trabalha-
mos com as clíni-
cas para reduzir o 
uso do remédio 
entre pessoas pa-
ra as quais pode 
não ser necessá-
rio”, diz Geoffrey 
Barnes, cardiolo-
gista da Univer-
sidade de Michi-
gan. Ele é autor de 
um estudo publi-
cado, na semana 
passada, na revis-
ta Jama Network 
Open, da Acade-
mia Norte-Ame-
ricana de Medi-
cina, feito com 
dados de mais 
de 6,7 mil indiví-
duos medicados 
para evitar a formação de trom-
boembolismo venoso — os coá-
gulos sanguíneos.

Os pacientes do estudo usa-
vam heparina, um anticoagulan-
te injetável, para “afinar o san-
gue”. Porém, mesmo sem históri-
co de doença cardíaca, também 
recebiam uma aspirina. As clíni-
cas foram orientadas a retirar o 
medicamento dos pacientes sem 
indicação (veja quadro). No pe-
ríodo de acompanhamento, en-
tre 2010 e 2019, a redução do uso 
foi de 46,6%. Ao mesmo tempo, 
o risco de complicações hemor-
rágicas decresceu 32,3%. “Quan-
do começamos esse estudo, já 
havia um esforço dos médicos 
para diminuir o uso de aspiri-
na, e nossas descobertas mos-
tram que acelerar essa redução 
evita complicações hemorrági-
cas graves, o que, por sua vez, 

podem salvar a vida dos pacien-
tes”, disse Barnes.

O cardiologista destaca que 
não está sugerindo que as pes-
soas parem de tomar o medi-
camento caso tenham recebido 
a recomendação médica. Além 
disso, na prevenção secundá-
ria — evitar novos eventos em 
quem já sofreu algum problema 
cardiovascular —, as diretrizes 
continuam as mesmas. “Para al-
gumas pessoas, a aspirina pode 
salvar vidas. Muitos pacientes 
que têm histórico de acidente 
vascular cerebral isquêmico, ata-
que cardíaco ou um stent colo-
cado no coração para melhorar 
o fluxo sanguíneo — assim como 
aqueles com histórico de doença 
cardiovascular — se beneficiam 
da medicação. O desafio surge 
quando algumas pessoas tomam 
aspirina sem histórico de doença 

cardiovascular e 
também um anti-
coagulante”, diz.

“O erro é achar 
que uma coisa 
funciona para to-
dos. Com o pas-
sar das décadas, o 
uso regular da as-
pirina vem sendo 
reduzido em al-
guns grupos pa-
ra prevenção pri-
mária. Se a pes-
soa tem de 45 a 
60 anos, nunca 
infartou nem teve 
AVC e tem um ris-
co baixo de doen-
ças cardiovascu-
lares, provavel-
mente não terá 
benefício do me-
dicamento”, ex-
plica o cardiolo-
gista Carlos Rassi, 
chefe do Pronto 
Atendimento do 
Sírio-Libanês e 
professor da Uni-
versidade de Bra-
sília (UnB). Ras-
si destaca que os 

médicos devem avaliar o risco 
cardiovascular versus o de he-
morragias para recomendar ou 
não a aspirina como prevenção. 
“Se o risco cardiovascular é mais 
que 10% e o de sangramento é 
baixo, o remédio pode ser reco-
mendado, mas sabendo que o 
benefício é pequeno”, diz o car-
diologista do Sírio-Libanês. “Fo-
ra da faixa dos 45 aos 60 ou se há 
risco alto de sangramento, não é 
mais recomendado. Já a preven-
ção secundária, ou seja, evitar 
que novos eventos aconteçam, 
não está em debate, porque já 
está bem estabelecido que o pa-
ciente tem benefícios.”

Em 1904, cientistas consegui-
ram transformar o ácido salicí-
lico encontrado naturalmente 

 » PALOMA OLIVETO

U.S. Food and Drug Administration/Creatas RF/Divulgação 

Estudos como o de Mark 
Ebell, pesquisador da Univer-
sidade da Geórgia, foram le-
vados em consideração por 
um painel independente de 
especialistas norte-america-
nos chamado Força Tarefa de 
Serviços Preventivos dos EUA. 
Com base em evidências cien-
tíficas, os voluntários fazem 

recomendações que podem 
nortear diretrizes e políticas 
públicas de saúde. Neste ano, 
eles fizeram uma atualização 
sobre o uso de aspirina regu-
lar como medida preventiva. 
Segundo os painelistas, pes-
soas acima de 60 anos não de-
vem começar a tomar o medi-
camento para evitar eventos 

cardiovasculares porque os ris-
cos de hemorragia interna ul-
trapassam os benefícios. 

“O risco de sangramento au-
menta à medida que as pessoas 
envelhecem e algumas pessoas 
podem morrer por essas compli-
cações. Por isso, sempre deve-se 
falar com o médico de confiança 
para verificar se iniciar o uso da 

aspirina é adequado”, disse, em 
nota, John Wong, diretor do Tufts 
Medical Center, nos EUA, e inte-
grante da força-tarefa. A última 
vez que o painel havia se manifes-
tado sobre a aspirina foi em 2016.

“Mas as diretrizes atuais 
não se aplicam a pessoas que 
já tiveram um ataque cardía-
co ou derrame. E não estamos 

dizendo aos adultos que estão 
tomando aspirina diariamente 
para parar de tomá-la”, desta-
ca Wong. No entanto, a força-
tarefa alerta que, devido ao au-
mento do risco de sangramento 
com a idade, os profissionais de 
saúde devem colocar na balan-
ça os benefícios e os malefícios 
em potencial. (PO)

Uma 
decisão 

profissional

Os tratamentos evoluíram, 
as pessoas começaram a se 
exercitar mais, fumar menos, 
a pressão arterial foi melhor 
controlada tanto com con-
trole dietético e com ativi-
dade física, como com me-
lhores fármacos. O controle 
dos níveis de colesterol ficou 
mais estrito, medicações pa-
ra dislipidemias ficaram mais 
eficazes. Todos esses fatores 

reduzem o risco cardiovascu-
lar individual.

O principal risco da aspiri-
na é o sangramento — seu uso 
crônico, sem dúvida, incre-
menta esse risco em até 50%, 
especialmente se associado a 
drogas como anti-inflamató-
rios, muito utilizadas no nosso 
país sem receita ou indicação 
médica. O envelhecimento da 
população também aumenta o 
risco de sangramento, sendo o 

gastrointestinal o maior pro-
blema.

A aspirina ainda é recomen-
dada na prevenção secundária, 
em pacientes com infarto do 
miocárdio prévios, doença arte-
rial coronariana, doença ateros-
clerótica cerebrovascular, aci-
dente vascular encefálico (AVC) 
prévio, onde os benefícios do 
tratamento ainda suplantam o 
risco de sangramento.(PO)
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na casca do salgueiro e modifi-
cá-lo para ácido acetilsalicílico, 
reduzindo os efeitos colaterais 
associados ao uso da planta. Es-
tava criada a aspirina. Além das 
propriedades anti-inflamatórias, 
também se observou que o me-
dicamento aumentava o tem-
po de sangramento nos testes 
de coagulação. Já na década de 
1970, estudos demonstraram 
que o medicamento evitava a 
formação de coágulos, e a ver-
são infantil da droga (100mg) 
passou a ser indicada para pre-
venir doenças cardiovasculares.

“Se você olhar para trás, nas 
décadas de 1970 e 1980, quan-
do muitos desses estudos origi-
nais foram feitos, os pacientes 
não estavam tomando estatinas 
para controlar o colesterol, e a 
pressão arterial não era tão bem 
controlada”, afirma Mark Ebell, 
pesquisador da Universidade da 
Geórgia, nos Estados Unidos. Ele 
é coautor de um artigo que com-
parou dados de pacientes en-
tre 1978 e 2002 a quatro estudos 
de larga escala realizados após 
2005, quando as estatinas (usa-
das para reduzir o colesterol) 
passaram a ser mais difundidas.

Com melhores estratégias de 
prevenção — seja mudanças no 
estilo de vida ou a descoberta 
de medicamentos específicos 
e mais eficazes —, Ebell acredi-
ta que não há mais necessidade 
de indicar a aspirina para evitar 
doenças cardíacas e vasculares. 
No estudo, publicado em 2019, 
o pesquisador descobriu que, 
para 1 mil pacientes tratados 
com o medicamento por cin-
co anos, houve quatro eventos 
cardiovasculares a menos e se-
te grandes hemorragias. “Fiquei 

Afinando 
o uso da 
aspirina
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Geoffrey Barnes, 
cardiologista da 
Universidade de Michigan

particularmente alarmado com 
o número de hemorragias cere-
brais. Cerca de uma em cada 300 

pessoas que tomaram aspirina 
por cinco anos teve uma hemor-
ragia cerebral. Isso é um dano 

muito sério. Esse tipo de san-
gramento pode ser fatal. Pode 
ser incapacitante, certamente.”


