
Meios Hemostáticos Locais

Medicamento Exames Laboratoriais

 O uso de AAS aumenta o risco de sangramento para procedimentos odontológicos cruentos. Dessa forma, para realizá-los, é 
necessário utilizar meios hemostáticos como: compressão com gaze, anestésicos locais com vasoconstritores, sutura, esponja de 
colágeno, celulose oxidada, cera para osso, ácido tranexâmico e selante de fibrina¹.

 O cirurgião-dentista deve optar pela inserção intra-alveolar do ácido tranexâmico macerado e embebido em soro fisiológico 0,9%, 
sutura em massa com fio não reabsorvível, e solicitar que a paciente morda gaze seca e a mantenha em posição por 2 horas. Esta 
manipulação do ácido tranexâmico também pode ser utilizada quando realizamos raspagem periodontal¹.

 Algumas condições de saúde propiciam um aumento no risco de complicações hemorrágicas. Condições como as discrasias 
sanguíneas ou o uso de medicamentos que interferem na coagulação, como os antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes orais, 
podem ser um desafio no cuidado odontológico, sendo importante a utilização de meios hemostáticos locais como forma de prevenção de 
hemorragias. Dentre os grupos com maiores riscos de eventos hemorrágicos, destacamos os pacientes portadores de doenças 
cardiovasculares, pois a grande maioria faz uso de algum medicamento que interfere na coagulação sanguínea1.

 Para controle da hemostasia local, é importante o conhecimento a respeito da farmacologia das medicações que estão sendo 
utilizadas e o entendimento sobre a avaliação dos exames laboratoriais complementares. Lembre-se que não se deve suspender e nem 
alterar a dosagem das medicações para a realização dos procedimentos odontológicos. Deve-se solicitar o hemograma, a contagem de 
plaquetas e um coagulograma e avaliar as principais modificações provocadas pelas medicações nos exames, conforme podemos observar 
na tabela abaixo1:

PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES HEMORRÁGICAS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 
DA PESSOA COM DOENÇA CARDIOVASCULAR

Ácido Acetilsalicílico (AAS) (Antiagregante Plaquetário)

Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor (Antiagregante Plaquetário)

Varfarina (Anticoagulante oral)

Tempo de Sangramento (TS)

Tempo de Sangramento (TS)

Tempo de Protrombina (TP/INR)

Sem alteração

Sem alteração

Tempo de Tromboplastina Parcialmente Ativado (TTPa)

Dabigatrana, Rivaroxabano, Apixabana, Edoxabana (Novos Anticoagulantes Orais)

Heparina (Anticoagulante Parenteral)

Clexane (Heparina de baixo peso molecular subcutâneo)
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Recomendações Pós-Operatórias

 Algumas causas locais podem estar relacionadas à maior frequência de sangramento no pós-operatório de procedimentos 
odontológicos, como a doença periodontal e o grau de inflamação da mucosa oral. Esses eventos hemorrágicos também podem ser 
controlados com a utilização dos métodos hemostáticos locais1.
 
 Além disso, algumas orientações devem ser realizadas ao paciente a fim de minimizar os riscos de sangramento pós-operatório. 
As recomendações devem ser realizadas verbalmente e por escrito. Lembrando que o grau de entendimento depende de paciente para 
paciente, por isso deve envolver também o acompanhante. Portanto, instrua o paciente e o acompanhante sobre as principais 
orientações de cuidado pós-operatório, como1:

Dieta pastosa morna/ 
fria por 24 horas

Compressa de gelo em 
face de 6h/6h 

por 15 minutos

Paciente não deve 
bochechar nem cuspir 

por 24 horas
Não FumarRepouso absoluto

Comprimir gaze sobre a 
área de sutura em caso 

de sangramento
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