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RESUMO 

 

 

A indicação da heparina no tratamento e profilaxia do tromboembolismo venoso (TEV) faz 

parte de consensos no mundo todo devido a este ser causa frequente de maior morbidade e 

mortalidade entre pacientes internados. O aumento na utilização da heparina de baixo peso 

molecular (HBPM) leva a questionar se esse uso está sendo efetivo e racional. Um estudo de 

utilização de medicamentos pode contribuir mostrando como se dá a utilização desse fármaco 

e auxiliando no desenvolvimento de ferramentas de melhoria da assistência farmacêutica 

hospitalar. O objetivo deste trabalho foi analisar a utilização da HBPM em pacientes 

internados em um hospital universitário de alta complexidade no município do Rio de 

Janeiro/RJ. Foi realizado um estudo observacional, transversal, retrospectivo. A amostra foi 

composta por pacientes internados em um posto de enfermagem selecionado do Serviço de 

Clínica Médica no período de 01 a 30 de Junho de 2010. Para análise de adequação da 

indicação, os dados foram comparados com o Protocolo de Profilaxia de Trombose Venosa 

Profunda sugerido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (2005). Os 

resultados foram analisados com base na estatística descritiva. No período, foram 

selecionados 90 pacientes com idade média 61 ± 19 anos, 61,1% do sexo feminino e média de 

tempo de internação igual a 25 ± 32 dias. As comorbidades mais freqüentes foram 

hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, problemas respiratórios e câncer. A proporção de 

pacientes classificados como de baixo risco para desenvolvimento de TEV foi de 8,9%, médio 

risco de 54,4% e alto risco de 36,7% o que foi compatível com as características encontradas 

na população. A indicação de heparina para profilaxia do TEV foi adequada em 85,5% dos 

pacientes, e em apenas 51% dos casos houve adequação da dose. Essas taxas foram 

relativamente altas comparadas com outros estudos. Dos 65 pacientes que utilizaram heparina, 

89,2% foi para profilaxia e 10,8% para tratamento do TEV. Apenas 13,8% dos pacientes 

tiveram prescrição de HBPM, sendo 77,8% para tratamento e 22,2% para profilaxia. Nenhum 

paciente desenvolveu TEV durante o período de internação. Um problema encontrado foi o 

atraso na dispensação da HBPM devido à necessidade de autorização pelo Departamento 

Médico. Apesar de não haver protocolos escritos para utilização de HBPM na unidade de 

pesquisa seu uso foi racionalizado. Este trabalho mostrou um panorama da utilização da 

HBPM e da profilaxia do TEV em um hospital de ensino e identificou pontos que o 

profissional farmacêutico pode contribuir de forma expressiva na utilização de heparina. 

 

 

 

Palavras-chave: Estudo de Utilização de Medicamentos. Heparina de Baixo Peso Molecular. 

Tromboembolismo Venoso. Profilaxia. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Indication of heparin to treatment and prophylaxis of venous thromboembolism (VTE) is part 

of a consensus around the world due to this being a frequent cause of increased morbidity and 

mortality among hospitalized patients. Increase in use of low molecular weight heparin 

(LMWH) raises questions about whether such use is effective and rational. A drug utilization 

study can help show how is the use of this medicine and assisting in the development of tools 

for improving pharmaceutical care at hospital. The aim of this study was the use of LMWH in 

medical patients admitted to a university hospital of high complexity in Rio de Janeiro / RJ. 

We conducted a cross-sectional observational study, retrospective. The sample consisted of 

patients admitted to a nursing station selected of Medical Clinic Service since 01 to 30 June 

2010. To review the adequacy of indication, the data were compared with Prophylaxis of 

Deep Vein Thrombosis Protocol suggested by the Brazilian Society of Angiology and 

Vascular Surgery (2005). The results were analyzed with descriptive statistics. During the 

period, we selected 90 patients with mean age 61 ± 19 years, 61.1 % female and mean 

hospitalization period 25 ± 32 days. The most frequent comorbidities were hypertension, 

diabetes, heart problems, respiratory problems and cancer. The proportion of patients 

classified as low risk for developing VTE was 8.9%, medium risk 54.4% and high risk of 

36.7% which was consistent with the characteristics of the population found. Indication for 

heparin for VTE prophylaxis was adequate in 85.5 % of patients, decreasing to 51% when 

adequacy of dose was analysed. These rates were relatively high compared with other studies. 

Of the 65 patients who received heparin for prophylaxis was 89.2% and 10.8% for treatment 

of VTE. Only 13.8 % of patients were prescribed LMWH, with 77.8% for treatment and 

22.2% for prophylaxis. No patients developed VTE during the hospitalization period. One 

problem was the delay in the dispensation of LMWH because of the need for authorization by 

the Medical Department. Although no written protocols for the use of LMWH in the research 

unit of its use has been rational. This study showed an overview of the use of LMWH and 

prophylaxis of VTE in a teaching hospital and identified points that pharmacist can contribute 

significantly in the use of heparin. 

 

 

Keywords: Drug Utilization Study. Low Molecular Weight Heparin. Venous 

Thromboembolism. Prophylaxis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A heparina é um medicamento essencial dentro de qualquer hospital e umas das suas 

principais indicações são o tratamento e a profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) 

estabelecidos através de orientações, consensos e protocolos no mundo todo (GERRTS et al., 

2008; MAFFEI et al., 2005; ROCHA et al., 2005). Segundo Maffei (2002), o tratamento 

anticoagulante de tromboses foi iniciado na década de 40 e a partir do final do século XX foi 

iniciada a prática da profilaxia. A preocupação com o TEV se deve ao fato dele ser causa 

frequente de aumento de morbidade e mortalidade entre pacientes hospitalizados (GEERTS et 

al., 2008).  

O surgimento da heparina de baixo peso molecular (HBPM) aconteceu na década de 

90 com a perspectiva de facilitar o tratamento anticoagulante graças a sua maior 

biodisponibilidade e meia-vida (MAFFEI, 2002). Uma crise no abastecimento da heparina 

não fracionada (HNF), desencadeada por problemas de contaminação da matéria-prima 

iniciada em 2008 (GOMES e BRAILE, 2009), aliada aos estudos demonstrando a segurança e 

eficácia da HBPM levaram ao aumento progressivo da utilização desta última para um 

crescente número de indicações. 

A correta utilização da HBPM constitui uma garantia de maior segurança para o 

paciente. Este estudo é de natureza descritiva e tem o objetivo de conhecer como se dá a 

utilização da HBPM em uma população de pacientes de clínica médica internados em um 

hospital universitário de grande porte localizado no Rio de Janeiro. Desta forma, espera-se 

contribuir com o desenvolvimento de ferramentas de melhoria da assistência farmacêutica 

hospitalar identificando se há necessidade de uma dispensação mais dinâmica ou um melhor 

acompanhamento desse item por parte do farmacêutico, além de possibilitar o planejamento 

de ações que visem o alcance da adesão aos protocolos nacionais de prescrição de heparina 

para profilaxia do TEV. 

 



 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Principal 

 

 

Analisar a utilização de heparina de baixo peso molecular em pacientes clínicos 

internados em um hospital universitário de alta complexidade. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 

- Estimar o percentual de adequação quanto à indicação das prescrições de heparina 

(HNF ou HBPM), tomando por base o Protocolo de Profilaxia da Trombose Venosa 

Profunda sugerido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. 

- Identificar os principais problemas relacionados à necessidade e efetividade no uso 

de heparina de baixo peso molecular. 

- Identificar possibilidades de contribuição do profissional farmacêutico para o 

controle e melhoria do uso de heparina de baixo peso molecular. 



 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO DO SANGUE 

 

 

 Hemostasia significa a prevenção da perda de sangue pelo organismo e é feita através 

de diversos mecanismos iniciados toda vez que um vaso se rompe incluindo espasmo 

vascular, formação de tampão plaquetário, formação de coágulo sanguíneo como resultado da 

coagulação do sangue e crescimento de tecido fibroso para reparar o vaso (GUYTON e 

HALL, 1998). 

 A formação do coágulo é iniciada quando substâncias ativadoras provenientes tanto da 

parede vascular como das plaquetas e proteínas sanguíneas que aderem à parede vascular 

traumatizada são liberadas. A coagulação é resultado de um equilíbrio entre substâncias pró-

coagulantes e anticoagulantes que existem no sangue e nos tecidos e ocorre em três etapas: 

ativação da cascata de coagulação em resposta à ruptura do vaso; catalisação da protrombina 

em trombina; e conversão pela trombina do fibrinogênio em filamentos de fibrina, que retêm 

em sua malha plaquetas, células sanguíneas e plasma, formando o coágulo. A protrombina é 

continuamente formada pelo fígado com o auxílio da vitamina K. A trombina é uma enzima 

com capacidade proteolítica e age sobre o fibrinogênio dando origem aos monômeros de 

fibrina que se polimerizam imediatamente em longos filamentos formando o retículo do 

coágulo. O coágulo é, então, uma malha de filamentos de fibrina com células sanguíneas, 

plaquetas e plasma aprisionados. Os filamentos de fibrina ficam aderidos às superfícies 

lesadas dos vasos e por isso o coágulo fica aderido a qualquer abertura ou defeito vascular 

(GUYTON e HALL, 1998). 

 A cascata de coagulação que dá início a todo esse processo pode ser ativada por duas 

vias, que na realidade interagem constantemente entre si: a via intrínseca e a via extrínseca. 

Em ambas, os fatores da coagulação são de extrema importância. Essas vias estão descritas 
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resumidamente nas figuras 1 e 2. Esses dois mecanismos convergem através do fator X em 

uma via final em comum (Figura 3). 

 

 

 

Figura 1: Via Extrínseca de Ativação da Cascata de Coagulação. Adaptado de COLMAN, Robert, W. et 

al. Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 3ª Edição, Estados Unidos da 

América: J. B. Lippincott Company, 1994. 
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Figura 2: Via Intrínseca de Ativação da Cascata de Coagulação. Adaptado de COLMAN, Robert, W. et 

al. Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 3ª Edição, Estados Unidos da 

América: J. B. Lippincott Company, 1994. 

 

 

 

 

Figura 3: Convergência das Vias Intrínseca e Extrínseca. Adaptado de COLMAN, Robert, W. et al. 

Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 3ª Edição, Estados Unidos da 

América: J. B. Lippincott Company, 1994. 
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3.2 TROMBOSE E EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS 

 

 

3.2.1 Patogênese, Importância e Epidemiologia 

 

 

Um coágulo anormal que se desenvolve em um vaso sanguíneo é um trombo. O 

êmbolo é uma pequena parte do coágulo que se solta e se desloca de um lugar para outro 

dentro do organismo. Os incidentes tromboembólicos incluem trombose venosa profunda, 

embolia pulmonar, infarto do miocárdio, estados isquêmicos transitórios e êmbolos cerebrais 

(FALGÁS, 1999). Geralmente, as causas de condições tromboembólicas são de dois tipos: 

aspereza na superfície endotelial de um vaso, como a causada por arteriosclerose, infecção ou 

trauma; e fluxo muito lento nos vasos, pois pequenas quantidades de trombina e outros pró-

coagulantes estão sempre sendo formados (GUYTON e HALL, 1998). 

A formação do trombo ocorre devido a uma falha ou desregulação no balanço entre 

fatores trombogênicos e mecanismos protetores. Os fatores trombogênicos mais importantes 

são: perturbação das células endoteliais, exposição de tecidos subendotelias, ativação de 

plaquetas por interação com colágeno subendotelial ou agonistas circulantes, ativação da 

cascata de coagulação, inibição da fibrinólise e estase sanguínea. Já os mecanismos protetores 

são: propriedades não trombogênicas do endotélio intacto, neutralização da ativação dos 

fatores de coagulação por substâncias presentes nas células endoteliais como heparan sulfato e 

trombomodulina ou por inibidores naturais de proteases, diluição dos fatores de agregação 

ativados ou separação dos agregados plaquetários pelo fluxo sanguíneo, depuração dos fatores 

de coagulação ativados pelo fígado e dissolução da fibrina pelo sistema fibrinolítico 

(COLMAN et al., 1994). 

A trombose pode ocorrer em veias, artérias, coração ou microcirculação. A trombose 

venosa é composta predominantemente por células sanguíneas e ocorre em locais de estase da 

circulação como nos membros inferiores. Geralmente é silenciosa, mas em alguns casos 

produz manifestações, principalmente se produz inflamação das paredes dos vasos, obstrução 

do fluxo sanguíneo ou embolização da circulação pulmonar. Já a trombose arterial ocorre em 

locais de alto fluxo e é formada principalmente por agregados plaquetários e fibrina. 

Geralmente ocorre em associação com doença vascular preexistente como arteriosclerose e 

pode causar manifestações clínicas como isquemia de tecidos, trombo intracardíaco formado 

em válvulas lesadas ou em áreas subjacentes à região de infarto do miocárdio As 
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complicações da trombose são causadas pelo efeito local da oclusão dos vasos e pela 

formação de êmbolos (COLMAN et al., 1994; HIRSH et al., 2001a). 

Tromboembolismo venoso é um termo utilizado para descrever eventos de trombose 

venosa profunda (TVP) e embolismo pulmonar. Esses dois eventos podem ser prevenidos e 

estão associados a significantes taxas de morbidade e mortalidade em pacientes 

hospitalizados. A maioria dos casos, aproximadamente 90%, são silenciosos clinicamente e as 

complicações mais importantes são dor crônica, inchaço e ulceração da pele devido à 

síndrome pós-flebítica, desconforto nos membros inferiores e morte por tromboembolismo 

pulmonar (TEP) (COLMAN et al., 1994). 

Nos Estados Unidos, estudos de autópsia mostraram que, sem tromboprofilaxia, 

aproximadamente 10% das mortes em hospitais podem ser atribuídas ao embolismo pulmonar 

e, em geral, aproximadamente 42,5% dos pacientes hospitalizados estão sob risco de 

desenvolver TEV (SPYROPOULOS e MAHAN, 2009). Já a incidência do desenvolvimento 

de trombose venosa profunda durante a hospitalização, objetivamente confirmada, é de 

aproximadamente 10% a 40% em pacientes clínicos e 40% a 60% em pacientes cirúrgicos 

(GEERTS et al., 2008).  Na Espanha, em uma análise de 1,5 milhões de internações em um 

hospital de medicina interna foi visto que um a cada 100 pacientes desenvolvem TEV durante 

a hospitalização e o aumento de custo foi maior que 1.000€ por paciente (BARBA et al., 

2010). 

O TEV é reconhecido como um importante problema de saúde que pode levar a um 

aumento importante na morbidade, mortalidade e custos (GEERTS et al. 2008). Um estudo 

feito em uma cidade inglesa, com 1691 casos confirmados de TEV acompanhados por três 

anos, mostrou que pacientes que apresentaram TEP ou TVP tiveram similaridade nas taxas de 

recorrência TEP em torno de 5%, de TVP em torno de 16% e sangramento maior em torno de 

14%. Os autores observaram que os pacientes que apresentaram TEP tiveram, ainda, aumento 

na taxa de mortalidade nos primeiros 30 dias de cerca de 13%, o mesmo ocorrendo com os 

pacientes com TVP numa proporção de 5,4%. Os autores chamam a atenção para a 

necessidade de melhores estratégias de anticoagulação para reduzir essas taxas (SPENCER et 

al., 2008). 

 

 

3.2.2 Fatores de Risco para TEV 

 

A probabilidade de ocorrência de TEV cresce em pacientes hospitalizados de acordo 

com o número de fatores de risco. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 
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(SBACV) cita como fatores de risco a idade avançada, mobilidade reduzida, história prévia de 

eventos tromboembólicos, insuficiência vascular periférica, obesidade, trombofilias, gravidez 

e pós-parto, terapia de reposição e contracepção hormonais, insuficiência cardíaca congestiva, 

infarto agudo de miocárdio, acidente vascular cerebral, paresia e paralisia de membros 

inferiores, doenças reumatológicas ativas e doenças inflamatórias intestinais, doenças 

respiratórias, infecções, síndrome nefrótica, neoplasias, quimioterapia e hormonioterapia, 

internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e uso de cateteres venosos (ROCHA et al., 

2005).  

Pacientes clínicos possuem uma diversidade de problemas como câncer, problemas 

cardíacos, problemas da idade dentre outros. É difícil encontrar similarides em populações 

diferentes. Por isso, modelos para mensurar os riscos baseados em escores ou pontuação 

foram criados com a intenção de facilitar a indicação da profilaxia. Um artigo de revisão 

sobre fatores de risco para TEV identificou que na literatura há certa imprecisão e 

inconsistência na identificação e quantificação do risco tromboembólico o que pode ser a 

causa da subutilização da profilaxia. Nessa revisão foi demonstrado que a hospitalização é um 

fator de risco bem reconhecido, afetando mais os pacientes clínicos do que os cirúrgicos, e 

que outros fatores predisponentes dependem fortemente da população em estudo. Assim, 

estudos podem identificar um determinado fator como importante em uma determinada 

população, e este não aparecer em outra (LAPORTE e MISMETTI, 2010).  

O Câncer e seu tratamento estão entre os fatores de risco amplamente estudados 

(ABDEL-RAZEQ et al., 2010b). A idade é outro importante fator de risco e é observado que 

quanto maior a média de idade da população, mais alta é a prevalência do TEV (ABDEL-

RAZEQ, 2010a). O estudo de Barba e colaboradores (2010) que avaliou a ocorrência de TEV 

em pacientes hospitalizados para cerca de 1.500.000 pacientes em um período de três anos 

mostrou que idade, sexo (feminino), demência, câncer, ou hemiplegia foram fatores de risco 

independentes associados ao alto risco de TEV durante a admissão. Esses autores 

constataram, comparando seu trabalho com outros, que o TEV é predominantemente uma 

doença da idade que pode ser resultado da combinação da redução da mobilidade e do tônus 

muscular com o aumento das comorbidades e mudanças vasculares degenerativas. 

 Consensos e diretrizes indicam que os pacientes sejam avaliados quanto aos riscos de 

TEV e que estes sejam estratificados (GEERTS et al., 2008; MAFFEI et al., 2005). De acordo 

com Selby e Geerts (2009) existem duas formas de estratificar o risco de TEV em pacientes 

hospitalizados. A primeira utiliza um sistema de scores que considera o risco para cada 

paciente baseado em sua predisposição e fatores de risco associados à sua patologia ou ao 
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procedimento a que será submetido. Com base nestes scores propõe-se a individualização da 

profilaxia. Uma segunda abordagem consiste na implantação de uma profilaxia padrão de 

rotina para todos os pacientes, a menos que haja alguma contra-indicação, em situações 

específicas como na cirurgia ortopédica, por exemplo.  

A segunda abordagem é apontada como preferencial por Selby e Geerts (2009) por 

considerarem que apesar dos fatores individuais, a causa principal da internação tem maior 

relevância para o risco de TEV e pelo fato de que a avaliação individual ainda não foi 

submetida a um estudo clínico rigoroso que comprove sua efetividade. Além disso, os autores 

ponderam que, por ser mais complexa, a abordagem individual pode diminuir a adesão dos 

prescritores aos protocolos de tromboprofilaxia.  

Por outro lado, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e a 

Associação Médica Brasileira recomendam a análise individual de risco para o 

desenvolvimento de TEV e que isso seja feito para todos pacientes internados (MAFFEI et al., 

2005; ROCHA et al., 2005). Da mesma forma, vários autores utilizam este sistema para 

classificação do risco em seus trabalhos (ABDEL-RAZEQ et al., 2010b; LAPORTE e 

MISMETTI, 2010; MOTYKIE et al., 2000).  Laporte e Mismetti (2010) ponderam que diante 

da falta de estudos epidemiológicos fortes o suficiente para identificar com precisão os fatores 

de risco para TEV, a construção e validação de scores de risco de fácil uso podem facilitar o 

entendimento de “como os vários fatores de risco interagem de maneira quantitativa para 

determinar a posição de cada paciente ao longo do espectro contínuo do risco 

tromboembólico”. 

 

 

3.3 HEPARINA 

 

 

Em 1916, quando pesquisava a natureza de pró-coagulantes solúveis em éter, McLean 

descobriu a heparina (MCLEAN1, 1916 apud HIRSH et al., 2001a). Após o uso in vitro para 

impedir a  coagulação do  sangue,  ela  passou  a  ser  também  utilizada   para   tratamento  de 

 

 

 

 

________ 

1 MACLEAN, Jay. The Thromboplastic action of cephalin. Am J Physiol: v. 41, p. 250-257, 1916. 
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trombose venosa profunda (TVP). Trata-se de um glicosaminoglicano encontrado nos 

grânulos secretores de mastócitos em fragmentos de 5.000 – 30.000 daltons (média de 12.000 

daltons). É extraída da mucosa  intestinal  suína  ou  do  pulmão bovino e as preparações são 

bastante heterogêneas, por isso a unidade de heparina é estabelecida como a quantidade 

necessária para impedir a coagulação de um mililitro (mL) de plasma bovino citratado durante 

uma hora após adição de 0,2 mL de cloreto de cálcio a 1% (MAJERUS e TOLLEFSEN, 

2007). 

A heparina age se ligando à antitrombina III (proteína plasmática que inibe os fatores 

da coagulação ativados, incluindo a trombina, fator Xa e IXa, XIa e XIIa,  ocupando e 

bloqueando irreversivelmente o centro ativo) e aumentando a velocidade de reação da ligação 

trombina-antitrombina em até 1.000 vezes. As moléculas de heparina que contém menos que 

5.400 daltons não catalisam a inibição da trombina pela antitrombina, pois são necessárias 

moléculas maiores para ligá-las ao mesmo tempo. Essas moléculas menores, como as HBPM, 

catalisam apenas a inibição do fator Xa pela antitrombina (Figura 4) (HIRSH et al., 2001a; 

HIRSH et al., 2001b;  MAJERUS e TOLLEFSEN, 2007; LÜLLMANN et al., 2008).  

 

 

 

Figura 4: Reações Suscetíveis à Inibição pela Heparina. Adaptado de LÜLLMANN, Heinz, et al. 

Farmacologia Texto e Atlas. 5ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
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A heterogeneidade das preparações de heparina pode ser explicada pelas diferenças no 

tamanho dos fragmentos moleculares, por apenas um terço das moléculas de heparina 

apresentarem afinidade suficiente para exercer atividade anticoagulante e pelas propriedades 

farmacocinéticas, já que os fragmentos de alto peso molecular são depurados mais 

rapidamente do que os de baixo peso (HIRSH et al., 2001a). 

As indicações da heparina são: evitar a coagulação do sangue em transfusões e coleta 

de amostras para análises laboratoriais, desordens tromboembólicas causadas por fibrilação 

atrial, angina estável e infarto do miocárdio, coagulação intravascular disseminada, cirurgias 

cardíacas, circulação extracorpórea, profilaxia de trombose e oclusão de cateteres, tratamento 

e profilaxia de tromboembolismo venoso e embolia pulmonar (BRUNTON, LAZO e 

PARKER, 2007; DRUGDEX®, 2010; HIRSH et al., 2001a). 

 

 

3.3.1 Heparina de Baixo Peso Molecular 

 

 

As heparinas de baixo peso molecular têm de 1.000 a 10.000 daltons, (média de 4.500 

daltons) e são isoladas da heparina não fracionada por cromatografia de filtração em gel, 

precipitação com etanol ou despolimerização parcial com ácido nitroso e outros reagentes 

químicos ou enzimáticos (BRUNTON, LAZO e PARKER, 2007).  Existem vários tipos de 

HBPM que são preparadas por diferentes métodos de despolimerização, diferindo nas 

propriedades farmacocinéticas e no perfil de anticoagulação não sendo, portanto, 

intercambiáveis. Hoje, no Brasil são comercializadas a enoxaparina, a dalteparina e a 

nadroparina (MACIEL, 2002; ANVISA, 2011).  

Comparadas a HNF, as principais diferenças podem ser explicadas pelo menor 

tamanho dos fragmentos moleculares que inativam o fator Xa proporcionalmente à quantidade 

de moléculas, apesar de reduzida ligação à antitrombina. Em pacientes com insuficiência 

renal, a meia-vida das HBPM é aumentada, pois sua depuração é feita principalmente por esta 

via. Adicionalmente, as HBPM têm menor ligação com as proteínas plasmáticas, 

proporcionando uma relação dose-resposta mais previsível, e com macrófagos e células 

endoteliais, o que garante um maior tempo de meia-vida. Este fármaco tem também menor 

interação com as plaquetas, causando menos trombocitopenia, e menor ativação dos 

osteoclastos, reduzindo a perda óssea (HIRSH et al., 2001a). 
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3.3.1.1 Indicações para Utilização de HBPM 

 

 

A HBPM foi aprovada nos Estados Unidos, no final dos anos 80, inicialmente para 

prevenção de TEV. Recentemente, estudos têm demonstrado sua eficácia no tratamento de 

TVP, e angina instável (ERKENS e PRINS, 2011; MAGEE et al, 2009). Entre seus usos 

terapêuticos encontram-se a profilaxia do TEV em cirurgias, síndromes coronarianas agudas, 

câncer, pacientes clínicos com mobilidade reduzida e severamente doentes e tratamento do 

TEV (DRUGDEX®, 2010). 

Se por um lado a efetividade de fazer a profilaxia está bem fundamentada, por outro a 

superioridade na efetividade da HBPM ainda é controversa, apesar de vários estudos já 

publicados sobre o tema (DOBESH, 2010). O uso clínico das HBPM é baseado em algumas 

vantagens como menor atividade como anti-fator IIa em relação a atividade como anti-fator 

Xa, relação risco/benefício mais favorável em estudos com modelos animais e superioridade 

nas propriedades farmacocinéticas. Dessas, apenas as propriedades farmacocinéticas têm sua 

importância clínica clara e evidenciada em estudos que mostram que as preparações de 

HBPM têm maior tempo de meia vida plasmática, maior biodisponibilidade e efeito dose-

resposta mais previsível do que as HNF (HIRSH et al., 2001a; HIRSH e RASCHKE, 2004). 

Outro benefício conhecido das HBPM que favorece sua utilização é um menor potencial 

hemorrágico. Alguns trabalhos de meta-análises têm comparado a HNF com a HBPM em 

diversas situações. Alguns desses trabalhos evidenciam essa vantagem, porém outros mostram 

que o risco de sangramento tem se mostrado similar entre as duas heparinas (ALIKHAN e 

COHEN, 2010; KANAAN et al., 2007; SHORR et al., 2008).  Robert (2010) em uma revisão 

sobre os benefícios da HBPM em pacientes com câncer concluiu que esta é pelo menos tão 

efetiva quanto a HNF associada com uma tendência a menor risco de sangramento. 

Em uma publicação da Organização Pan-Americana de Saúde / Organização Mundial 

de Saúde intitulada Uso Racional de Medicamentos: temas selecionados (WANNMACHER, 

2007) foi feita uma revisão sobre evidências que fundamentam a indicação da HBPM na qual, 

em resumo, as indicações clínicas em que se evidenciou benefício definido com HBPM 

foram: profilaxia de TVP proximal em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas, 

profilaxia de tromboembolismo pulmonar (TEP) em pacientes clínicos gravemente doentes ou 

com imobilização prolongada, tratamento de TEV proximal e tratamento de síndromes 

coronarianas agudas sem supradesnível do segmento ST. As principais vantagens da HBPM 

em comparação com HNF evidenciadas foram: relação dose-resposta mais confiável, não 

necessidade de monitoramento laboratorial, não necessidade de ajuste de dose, baixa 
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incidência de trombocitopenia, possível administração domiciliar e vantagem econômica 

global com o tratamento. 

Uma revisão sistemática que avaliou heparina na prevenção de TEV em pacientes 

hospitalizados, excluindo casos de trombose e infarto do miocárdio, concluiu que não houve 

diferença significativa na eficácia entre HBPM e HNF. Porém o risco de sangramento foi 

inferior com HBPM (ALIKHAN e COHEN, 2010).  

Estudos comparando os diversos tipos de HBPM ainda são escassos. Uma meta-

análise, com o objetivo de comparar eficácia, segurança e consumo de HBPM e HNF para 

desenvolver um modelo de decisão farmacoeconômica na Lituânia, mostrou que as HBPM 

foram tão eficazes e seguras quanto a HNF e que entre dalteparina, nadroparina e enoxaparina 

nenhuma demonstrou superioridade significante sobre as outras. Nesse trabalho os autores 

fazem uma análise de custo minimização entre as HBPM e sugerem que esta deva ser 

escolhida para ser utilizada nas instituições de saúde no país com base em um preço de 

referência (KADUSEVICIUS et al., 2010).  

Em diretrizes nacionais como a da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 

Vascular ou da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina – Projeto 

Diretrizes não há uma indicação precisa para a HBPM no tratamento ou profilaxia de 

pacientes clínicos internados, aparecendo como alternativa à HNF (MAFFEI et al., 2005; 

ROCHA et al., 2005). 

 

 

3.3.2 Testes Utilizados no Monitoramento Laboratorial do Uso de Heparina (TTPa, TP e INR) 

 

 

O TTPa (Tempo de Tromboplastina Parcial ativada) é uma das análises boquímicas 

feitas no coagulograma junto com o TP (Tempo de Protrombina) e o INR (International 

Normalized Ratio, o tempo de protrombina corrigido para padrões mundiais). Para a medida 

do TTPa, o plasma é recalcificado e adicionado fosfolipídios de carga negativa e uma 

substância particulada como caulim. Já para a medida do TP é adicionado tromboplastina, um 

extrato salino de cérebro que contém fator tecidual e fosfolipídios. O TTPa serve para 

monitorar a via intrínseca da cascata de coagulação e o TP para monitorar a via extrínseca. 

Devido a grandes variações nos tipos de tromboplastina comercializados para a realização do 

TP foi necessário uma padronização para tornar os resultados de cada laboratório 

comparáveis, por isso a partir da década de 90 se adotou o INR. As medidas de TP são 

convertidas em INR dividindo o TP medido do paciente pelo TP de referência elevando o 
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resultado ao valor do Índice de Sensibilidade Internacional (ISI) (MAJERUS e TOLLEFSEN, 

2007). 

O monitoramento desses parâmetros para mantê-los dentro das faixas terapêuticas é 

importante para o ajuste da anticoagulação impedindo tanto trombose quanto sangramentos. 

 

 

3.4 PROFILAXIA DO TEV 

 

 

A trombose venosa pode ser prevenida pela redução da coagulabilidade do sangue 

com o uso, por exemplo, de anticoagulantes (heparina ou cumarínicos), pela redução da estase 

através de estímulo à mobilização ou uso de meias de compressão, ou pela facilitação da 

fibrinólise reduzindo a viscosidade do sangue através do uso de expansores de volume 

(BARKER e MARVAL, 2011; COLMAN et al., 1994). 

Atualmente, a profilaxia do tromboembolismo venoso como rotina em pacientes 

hospitalizados é uma conduta baseada em evidências científicas. As evidências disponíveis 

mostram que há maior custo-efetividade em prevenir o TEV do que em tratar as 

consequências dos eventos tromboembólicos (DOBESH, 2010; GEERTS et al., 2008). Um 

artigo de revisão publicado em 2010 mostra que, em pacientes clínicos, a tromboprofilaxia 

com HNF ou HBPM pode reduzir a incidência de TEV em aproximadamente 50% sem 

aumento significativo de sangramento (DOBESH, 2010). 

De acordo com o maior ou menor envolvimento das plaquetas e dos produtos da 

cascata de coagulação podem ser selecionados anticoagulantes e/ou antiagregantes 

plaquetários para profilaxia e tratamento da trombose (HIRSH et al., 2001a). Em casos de 

eventos tromboembólicos, estudos que avaliaram a utilização da HNF 5.000UI duas ou três 

vezes ao dia mostraram uma redução desses eventos sem aumento significativo do risco de 

sangramento. Vários estudos também avaliaram a segurança e eficácia das HBPM (DOBESH, 

2010). 

Para prevenção do TEV, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 

recomenda HNF em baixas doses ou HBPM em doses que variam de acordo com o fator de 

risco, ambas por via subcutânea. Além dos métodos farmacológicos, devem ser utilizados 

métodos mecânicos como uso de meias de compressão e de compressão pneumática 

intermitente, principalmente para pacientes de baixo risco de desenvolver trombose ou com 

alto risco de sangramento (ANEXO 1) (MAFFEI et al., 2005). 
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As contra-indicações para a profilaxia com a heparina são sangramento ativo, úlcera 

péptica ativa, hipertensão arterial sistêmica não controlada (acima de 180/110 mmHg), 

coagulopatia, plaquetopenia, INR > 1,5, alergia ou plaquetopenia por heparina, insuficiência 

renal (clearence < 30 mL/min), cirurgia craniana ou ocular em menos de 2 semanas e coleta 

de lícor em menos de 24 horas (MAFFEI et al., 2005). 

Apesar de largamente difundida através de publicações e consensos nacionais e 

internacionais, a profilaxia do TEV ainda é subutilizada na maioria dos hospitais. Muitos 

pacientes clínicos, cirúrgicos e com câncer não recebem tromboprofilaxia apropriada e uma 

grande parte dos pacientes que desenvolvem TEV não receberam profilaxia na sua admissão 

(SELBY e GEERTS, 2009; SPYROUPOLOS e MAHAN, 2009; PASSMAN, 2010).  

Abdel-Razeq (2010a) cita a falta de atenção dos médicos ou não concordância com os 

protocolos de profilaxia, a baixa identificação dos fatores de risco em pacientes não cirúrgicos 

e a falta de validação dos protocolos para estratificação do risco de TEV como fatores para a 

baixa adesão aos protocolos de profilaxia do TEV.  

Castro et al. (2006) mostrou que apenas 30,7% dos pacientes atendidos no Hospital 

das Clínicas de Porto Alegre tiveram profilaxia de acordo com a recomendada no protocolo 

da unidade. Franco et al. (2006), ao avaliar a adesão ao protocolo da Sociedade Brasileira de 

Angiologia e Cirurgia Vascular em um hospital de ensino, observaram que de uma amostra de 

216 pacientes apenas 23,6% fizeram profilaxia para TEV. Estes dados permitem observar que 

também no Brasil a adesão aos protocolos de prevenção do TEV ainda é baixa. 

Embora seja dada maior atenção à incidência de TEV em populações cirúrgicas e, 

consequentemente, para sua profilaxia, é preciso ressaltar que mais da metade dos pacientes 

em que ocorre TEV sintomático não são pacientes cirúrgicos e sim clínicos (MAFFEI et al., 

2005). Esse fato indica que pacientes clínicos constituem um grupo de risco para TEV, 

havendo, portanto, a necessidade de ser dada maior atenção a eles. 

 

 

3.5 TRATAMENTO DO TEV 

 

 

Os objetivos do tratamento do TEP ou TVP são prevenir a extensão local do trombo 

para evitar a embolização e em certos casos acelerar a fibrinólise. A utilização de 

anticoagulantes é efetiva em muitos pacientes. A heparina tem uma ação mais rápida pela 

inativação dos fatores de coagulação ativados, principalmente através da ligação à 

antitrombina III. Já os cumarínicos demoram mais para iniciar sua ação e agem inibindo a 
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síntese de proteínas da coagulação dependentes de vitamina K (COLMAN et al., 1994). Por 

isso, normalmente a anticoagulação é iniciada com heparina e continuada com anticoagulante 

oral.  

Assim como para profilaxia, internacionalmente, existem vários guidelines com 

orientações para o diagnóstico e o tratamento do TEV como os elaborados pelo American 

College of Chest Physicians (GEERTS et al., 2008) e pelo Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI, 2010b). Medicamentos como HNF, HBPM ou varfarina podem ser 

utilizados para tratamento do TEP e da TVP.  

A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular recomenda, para tratamento 

hospitalar, heparina em doses terapêuticas que pode ser tanto a HNF por via intravenosa ou 

subcutânea quanto a HBPM por via subcutânea. A dose da HNF deve ser ajustada de acordo 

com o TTPa que é melhor método para monitoramento da resposta anticoagulante da heparina 

(HIRSH et al. 2001b).  

Já no tratamento ambulatorial, o indicado é a HBPM. O monitoramento da utilização 

de HBPM geralmente não é necessário (ela interfere pouco no valor do TTPa), a não ser em 

casos de obesidade e falência renal. A melhor forma de monitoramento são ensaios de 

atividade anti-Xa (HIRSH et al., 2001b). 

 Em todos os casos de tratamento, este é continuado com anticoagulante oral e a 

terapia deve ser ajustada pelos valores do INR. O uso de trombolítico diretamente no trombo 

por meio de cateter é uma opção que deve ser analisada em cada caso, sendo utilizado apenas 

em casos extremos (MAFFEI et al., 2005). 

Mais recentemente, uma meta-análise que avaliou o uso de HNF e HBPM no 

tratamento inicial da TVP concluiu que dose fixa de HBPM é mais efetiva e segura que dose 

ajustada de HNF. Nesse estudo a HBPM reduziu significantemente a incidência de 

complicações trombóticas, a ocorrência de sangramento maior e a mortalidade (ERKENS e 

PRINS, 2011). 

 

 

3.6 ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 

Uma ferramenta útil para avaliar como se dá o uso de fármacos por uma população é o 

estudo de utilização de medicamentos (EUM), uma das vertentes da farmacoepidemiologia. A 

utilização de medicamentos inclui sua comercialização, distribuição, prescrição e uso. Estudos 

desse tipo podem fornecer informações sobre a quantidade e a qualidade do consumo dessas 
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substâncias em hospitais, gerando conhecimento que deve ser utilizado em prol de maior 

segurança e racionalidade no ato de medicar (OSORIO DE CASTRO et al., 2000). Segundo 

Marin et al. (2003), esse tipo de estudo é de fácil execução e permite conhecer o perfil de 

utilização de um medicamento em determinada população.  

No Brasil, ainda são poucas as publicações de EUM e uma das dificuldades é que não 

há informações sobre uso de medicamentos compiladas em bancos de dados de abrangência 

nacional (ROZENFELD e VALENTE, 2004).  No entanto espera-se que haja uma tendência 

para o crescimento desse tipo de estudo com a conscientização de sua importância (MELO et 

al, 2006). Um levantamento feito por Leite e colaboradores (2008) mostrou que, no Brasil e 

na América Latina, os principais objetivos desse tipo de trabalho são verificar a perspectiva 

do usuário sobre o uso de medicamentos, a prevalência de consumo, a adesão à terapia 

medicamentosa, o perfil/padrão de utilização de medicamentos, a automedicação e a 

caracterização da prescrição/indicação. Esse trabalho destaca que esse tipo de estudo pode 

contribuir para formular ações de assistência farmacêutica e oferecer terapia de qualidade para 

a população. 

Quando o objetivo do EUM é obter dados sobre o consumo de determinado 

medicamento, quem o consome, como e para qual finalidade, os estudos seccionais têm 

grande aplicabilidade (ROZENFELD e VALENTE, 2004). Esse tipo de estudo é definido por 

Medronho et al. (2009) como uma “estratégia de estudo epidemiológico que se caracteriza 

pela observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única 

oportunidade”. 

Produzir e divulgar informações sobre a utilização de medicamentos em uma 

população específica permite uma avaliação crítica por parte dos profissionais de saúde 

envolvidos resultando em melhora contínua da assistência farmacêutica (OSÓRIO DE 

CASTRO et al., 2000).  

Assim, o desenho deste estudo visa contribuir com a assistência farmacêutica 

hospitalar da unidade em pesquisa com o intuito de melhorar o entendimento de como se dá a 

utilização de HBPM em pacientes clínicos. 

 



 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PESQUISA 

 

 

Trata-se de um Hospital Universitário de alta complexidade, localizado no município 

do Rio de Janeiro/RJ, com 110.000 m2 e capacidade para 500 leitos, dos quais apenas cerca de 

260 estavam ativos. A unidade conta com atendimento de diversas especialidades, entre elas 

estão hematologia, clínica médica, clínica cirúrgica, dermatologia, ginecologia, oncologia, 

clínica da dor, endocrinologia, nefrologia, neurologia, urologia, nutrologia e UTI. 

O hospital tem capacidade instalada de 240 leitos para pacientes clínicos, com 169 

leitos ativos. No mês de Junho de 2010 houve um total de 156 internações no Serviço de 

Clínica Médica e a taxa de ocupação foi de 69,44 segundo o Sistema Integrado de Gestão 

Hospitalar da unidade (MedTrak® Systems, Inc.). Os pacientes internados nesse setor foram 

distribuídos em três postos de enfermagem. O posto selecionado para o estudo está 

subdividido em seis enfermarias com um total de 34 leitos ativos. 

A heparina de baixo peso molecular padronizada no hospital é a Dalteparina nas 

apresentações de 12.500 UI/mL (anti-Xa) seringas de 0,2 mL (2.500 UI) e de 25.000 UI/mL 

(anti-Xa) seringa de 0,2 mL (5.000 UI). Quanto à rotina de dispensação, não há protocolos 

escritos para profilaxia de TEV ou para a utilização de HBPM. Esta é dispensada segundo 

critérios pré-estabelecidos pela Divisão Médica como para os setores de ortopedia e 

traumatologia (profilaxia), unidade coronariana, UTI/Geral, UTI/Cirurgia Cardíaca, cirurgia 

bariátrica e para tratamento do TEV em todos os serviços. Nos casos não contemplados nos 

critérios é necessário análise e autorização de um médico pertencente à Diretoria da Divisão 

Médica. Um esquema demonstrando o fluxo de dispensação da HBPM na unidade de 

pesquisa está ilustrado na figura 5. 
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Figura 5: Esquema de Dispensação da HBPM na Unidade de Pesquisa, Rio de Janeiro, 2010. 



 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo observacional, transversal, retrospectivo.   

Foram incluídos todos os pacientes internados em um dos postos de enfermagem do 

setor de clínica médica de um hospital universitário do Rio de Janeiro. Este posto foi 

escolhido por ter se mostrado, em análise prévia, o que apresentava maior volume de 

prescrição de heparina de baixo peso molecular. Foram acompanhados todos os pacientes 

internados no período de 01 e 30 de Junho de 2010, excluindo-se pacientes menores de 18 

anos, os que tiveram tempo de internação menor que 24 horas, os que não tiveram dados de 

internação inseridos no sistema ou ainda estavam internados no período de coleta de dados. 

Cada paciente teve todo o seu período de internação analisado após a alta hospitalar. 

O pesquisador coletou os dados como idade, sexo, período de internação, 

comorbidades e utilização de heparina dos registros eletrônicos de prescrições, prontuários e 

resultados laboratoriais pertinentes dos pacientes selecionados, desde a internação até a alta, 

conforme planilha de coleta de dados apresentada no Apêndice 1, exceto para períodos em 

que os pacientes ficaram na emergência do hospital aguardando vaga. Em casos de re-

internação, dentro do período do estudo, contabilizou-se apenas uma internação.  

Para estratificar o risco individual para TEV e estimar o percentual de adequação 

quanto à indicação/prescrição da profilaxia utilizaram-se dados coletados dos registros sobre 

os fatores de risco e prescrição de heparina seguindo o proposto pela Sociedade Brasileira de 

Angiologia e Cirurgia Vascular (Anexos 1 e 2). Entre os fatores analisados encontram-se 

câncer, doença autoimune, idade maior que 40 anos, restrição prolongada ao leito e obesidade. 

Os dados foram analisados com base nas ferramentas da estatística descritiva em 

planilha eletrônica e as variáveis contínuas, idade e tempo de internação foram tratadas de 

forma discretizada.  

A partir dos resultados sobre o uso da HBPM, foi comparada a prescrição com o 

registro de dispensação no Serviço de Farmácia, realizada uma análise crítica para identificar 
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problemas e verificar possibilidades de contribuição do profissional farmacêutico na 

dispensação de heparina de baixo peso molecular. 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do hospital onde foi 

realizado conforme Protocolo de Pesquisa nº 114/10 (Anexo 3) e isentado do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por se tratar de estudo retrospectivo. 



 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Entre o período de 01 a 30 de Junho de 2010 houve 100 internações no posto de 

enfermagem selecionado para um total de 98 pacientes (dois foram re-internações). Foram 

excluídos quatro pacientes que apresentaram idade inferior a 18 anos; um devido à falta de 

inserção das informações de internação no sistema eletrônico; um por ter permanecido menos 

de 24 horas no setor e dois por ainda estarem internados no período de levantamento de 

dados. Assim, foram incluídos no estudo 90 pacientes. 

A população estudada teve como características: idade média de 61 ± 19 anos com 

moda e mediana de 64 anos, 84,4 % tinha idade igual ou maior que 40 anos, 61,1 % foram do 

sexo feminino e o tempo de internação médio foi de 25,2 ± 32 dias (no mínimo um e no 

máximo 170 dias). 

As comorbidades mais frequentes encontradas estão relacionadas na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Distribuição das Comobirdades mais Frequentes (N=90), Rio de  Janeiro, 2010. 
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A análise da estratificação de risco para eventos tromboembólicos segundo o 

Protocolo de Profilaxia da SBACV (Anexo 1) mostrou que 8,9 % dos pacientes eram de baixo 

risco, 54,4 % de médio e risco e 36,7 % de alto risco. A tabela 1 sumariza os principais fatores 

de risco observados.   

Um  estudo feito em um hospital de Florianópolis/SC que incluiu pacientes clínicos e 

cirúrgicos, com carcterísticas populacionais semelhantes a este estudo, classificou 6,3 % 

como de baixo risco para desenvolver trombose venosa profunda, 25,3 % de médio risco, 

28,9 % de alto risco e 39,5 % de risco muito alto (CASTRO et al., 2006). No estudo 

ENDORSE, multinacional com um total de 68.183 pacientes, foi considerado que 41,5 % dos 

pacientes não-cirúrgicos estavam sob risco de desenvolver TEV (COHEN et al., 2008). 

Enquanto que  no estudo CURVES, feito no Canadá, 90 % dos pacientes analisados tinham 

indicação de profilaxia (KAHN et al., 2007). Se forem somados os pacientes de médio e alto 

risco pode-se dizer que para a população deste estudo 91,1 % estavam sob risco de 

desenvolver TEV. Embora os estudos identificados na literautra não permitam uma 

comparação direta com os dados observados, em função das características da população e os 

protocolos de estratificação de risco e profilaxia serem diferentes, deixam claro como as 

proporções de pacientes em risco de TEV podem variar.  

 

Tabela 1: Fatores de Risco para Tromboembolismo mais Relevantes (N=90), Rio de Janeiro, 2010. 

 

Fator de Risco % 

Câncer 25,6% 

Idade >40 anos 20,0% 

Idade >60 anos 63,3% 

Restrição Prolongada ao leito (>3dias) 52,2% 

Doença Autoimune 10,0% 

Infecção Grave 8,9% 

DPOC 8,9% 

AVC 8,9% 

Passado TEV/TEP 4,4% 
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Como apontado anteriormente, as características observadas na população deste estudo 

(média de idade maior que 60 anos, portadores de comorbidades como câncer, períodos de 

internação maiores de 3 dias) explicam a distribuição de risco observada. 

Os pacientes em estudo, exceto sete que fizeram uso de heparina para tratamento de 

eventos tromboembólicos, foram avaliados quanto à indicação de farmacoprofilaxia (N=83), 

segundo a SBACV. A análise mostrou que dos pacientes que deviam fazer profilaxia 8,9% 

não tiveram heparina prescrita e dos pacientes de baixo risco que não deviam fazer uso de 

heparina 25,9% tiveram prescrição como mostrado na tabela 2. Assim, 85,5 % dos pacientes 

tiveram adequação ao protocolo. A análise da adequação da dose mostrou que apenas 51 % 

estavam de acordo com o sugerido pela SBACV.  

 

Tabela 2: Adequação ao Protocolo da SBACV (N=83), Rio de Janeiro, 2010. 

 

Indicação do protocolo da SBACV 

 Uso indicado Uso não indicado 

Prescrito 51 7 

Não prescrito 5 20 

 

 

Total Geral  83 

Total Prescrição Adequada 71 

 

 

Alguns outros trabalhos disponíveis na literatura podem ser comparados como o de 

Cohen et al. (2008) que utilizando as recomendações do American College of Chest Physician 

de 2004, encontraram uma proporção de 37 % a 45 % de adequação entre os pacientes com 

indicação de profilaxia e 29 % dos pacientes com baixo risco recebendo a profilaxia. No 

trabalho de Castro et al. (2006), houve apenas 26,8 % de adesão ao protocolo de profilaxia da 

instituição. Franco et al. (2006), também trabalhando com as recomendações da SBACV, 

observaram que apenas 23,6 % dos pacientes receberam profilaxia apropriada.  

É interessante observar que apesar de não haver protocolo de profilaxia para o TEV 

definido na unidade de pesquisa as taxas de profilaxia adequada foram relativamente altas 

comparadas com os outros estudos. Talvez, o fato de se tratar de um hospital com um grande 

número de estudantes, residentes e professores que estão constantemente se atualizando seja 

um fator que auxiliou nesse resultado. 
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Indicação de métodos de profilaxia mecânicos como movimentação ativa/passiva, 

compressão pneumática e uso de meias elásticas não foi encontrado em nenhum dos 

prontuários consultados. Vale ressaltar que esses métodos fazem parte dos cuidados gerais 

para todos os pacientes, mesmo os de baixo risco. Não se pode, no entanto, deixar de levar em 

consideração a falta de recursos dos hospitais públicos brasileiros que deixam como 

alternativa apenas o estímulo à movimentação quando possível. 

A Figura 7 apresenta a distribuição dos pacientes quanto à prescrição de heparina 

(HNF ou HBPM). Dos 65 pacientes que utilizaram heparina, independente de indicação 

adequada ou não, 89,2% das prescrições foram para profilaxia e 10,8% foram para tratamento 

de tromboembolismo venoso. Apenas nove pacientes (13,8%) tiveram prescrição de HBPM 

(cinco utilizaram apenas HBPM e quatro houve troca entre HNF e HBPM). 

 

 

 

Figura 7: Distribuição dos Pacientes quanto à Prescrição de Heparina (N=90), Rio de Janeiro, 2010. 

 

Em geral, o tempo de uso da heparina foi de acordo com o tempo de internação, exceto 

alguns casos que houve necessidade de suspensão, o que está de acordo com o protocolo 

adotado que recomenda que a profilaxia seja feita enquanto houver exposição ao fator de risco 

(considerando que não foram avaliados protocolos específicos para cada comorbidade 

apresentada). Houve contra-indicação para utilização de heparina em 16,7 % dos pacientes 

analisados (N = 90) e suspensão do uso em 16,9 % dos pacientes que fizeram uso de heparina 

(N = 65). As principais causas de contra-indicação para utilização de heparina foram 

insuficiência renal, trombocitopenia e sangrametno, e de suspensão foram INR alto e 

sangramento. Vale ressaltar que foram consideradas apenas as contra-indicações registradas 

Quantidade de pacientes 
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nos prontuários, o que pode ter causado uma observação reduzida, devido à baixa qualidade 

dos registros. 

A indicação de anticoagulação oral após alta ocorreu principalmete para pacientes em 

tratamento de TVP ou TEP de acordo com o indicado nos consensos. Em apenas dois casos 

houve esse tipo de prescrição como profilaxia para pacientes com alto risco de 

desenvolvimento de TEV. 

A tabela 2 mostra uma comparação do acompanhamento laboratorial através de 

contagem de plaquetas e coagulograma (TTPa, TP e INR) para pacientes em uso de HBPM e 

HNF. Observa-se que com o uso de HBPM há uma redução na contagem de plaquetas devido 

ao seu menor risco de plaquetopenia, mas um aumento na análise do coagulograma. Uma das 

vantagens da HPBM seria a redução na necessidade de monitoramento, porém isso não foi 

observado nesse estudo. 

 

Tabela 3: Comparação da quantidade de testes utilizados no monitoramento do uso de HNF e HBPM, 

Rio de Janeiro, 2010. 

 

Tipo de  Monitoramento HNF Monitoramento HBPM 

análise 

(Número de análises/dia 

internação) 

(Número de análises/dia de 

internação) 

Contagem    
de Plaquetas 0,25 0,1 

     
Coagulograma 

(TTPa, TP, 

INR) 0,1 0,24 

 

 

O acompanhamento da evolução dos pacientes revelou que 13 (14,4%) pacientes 

apresentaram algum tipo de evento hemorrágico. Desses, 69,2 % tiveram prescrição de HNF e 

7,7 % dos dois tipos de heparina, em diferentes períodos, durante a internação. Como já 

citado, a literatura mostra que uma vantagem da HBPM sobre a HNF na prevenção do TEV é 

a redução no risco de sangramento (ALIKHAN e COHEN, 2010). Assim, pacientes com 

maior risco de sangramento poderiam ter maior benefício na utilização da HBPM. Ainda 

sobre esses 13 pacientes, 53,8 % foram classificados como risco médio para TEV e 46,1 % 

como risco alto.  

No total, sete pacientes (7,8 %) apresentaram diagnóstico ou suspeita de eventos 

tromboembólicos sendo seis (85,7 %) TVP (um deles descartado durante a internação) e um 
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(14,3%) TEP. Em todos os casos os pacientes já haviam sido internados com a suspeita ou 

diagnóstico do TEV, ou seja, nenhum paciente desenvolveu trombose durante a internação. 

Dos nove pacientes que tiveram prescrição de HBPM, em sete (77,8 %) houve a 

indicação para tratamento de TEV e dois (22,2 %) para profilaxia de tromboembolismo 

venoso. Os  dois pacientes que usaram para profilaxia eram de alto risco para 

desenvolvimento de TEV com os diagnósticos de câncer e lúpus associado à síndrome do 

anticorpo antifosfolipídio, respectivamente. Porém a dose prescrita (7.500 UI/dia) foi superior 

a dose recomendada pela SBACV para profilaxia que é de 5.000 UI/dia.  

A SBACV recomenda utilização de dose terapêutica da HBPM que varia de acordo o 

fabricante. Para a dalteparina, na bula do medicamento não consta dose terapêutica para 

tratamento de TEV e no MICROMEDEX® (DRUGDEX®, 2010) a dose recomendada é de 

200 UI/Kg ao dia (14.000 UI/dia para um paciente de 70 Kg). Devido a falta do registro de 

peso dos pacientes nos prontuários não foi possível avaliar a adequação de dose para 

tratamento do TEV para esses pacientes. No entanto, a dose de 5000 UI/dia, para adultos, 

sugere que tenha sido usada uma dose de profilaxia para o tratamento. A tabela 3 mostra a 

distribuição das doses de HBPM utilizadas para tratamento.  

 
Tabela 4: Distribuição dos Pacientes quanto à Dose Prescrita de Heparina de Baixo Peso Molecular para 

Tratamento de TromboembolismoVenoso (N=7), Rio de Janeiro, 2010. 

 

Dose prescrita (UI/dia) Qt 

5.000 3 

10.000 1 

15.000 3 

Total 7 
 

 

 

Os estudos encontrados relacionados à HBPM abordam  principalmente a adequação 

aos protocolos de profilaxia do TEV e não têm como foco de análise a forma de utilização 

dentro de suas realidades. Um exemplo é o estudo internacional feito por farmacêuticos de um 

Hospital Universitário que avaliou a utilização de anticoagulantes em um estudo prospectivo 

de 8 meses, no qual de 400 pacientes que receberam anticoagulação no período, 55 % foi para 

profilaxia do TEV, 42,3 % foi para tratamento e 2,8 % foi prescrito indevidamente. Neste 

trabalho, para profilaxia, as doses de HNF foram apropriadas em 75 % e de HBPM em 79 % e 

para tratamento foram apropriadas 71 % e 85 % das doses de HNF e HBPM respectivamente 

(KHALILI et al., 2010a). Percebe-se um maior uso da HBPM para profilaxia que se justifica 

pela indicação desta no protocolo da unidade.  
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A análise da utilização de HBPM no hospital em estudo mostra que, apesar de não 

haver protocolos escritos para sua utilização, o seu uso é racionalizado. Uma possível causa 

para isso é a necessidade de autorização do departamento médico para sua dispensação em 

casos de profilaxia. Esta estratégia é citada por Marin et al. (2003) como uma das 

possibilidades para promover o uso racional de medicamentos em unidades de saúde.  

Dado o baixo uso da HBPM para profilaxia, em uma população com quase um terço 

dos pacientes com alto risco para TEV, pode-se pensar que um maior número de pacientes 

poderiam ter benefício com a utilização deste medicamento. Neste trabalho não foi 

quantificado o número de pacientes que tinham indicação de HBPM porque o protocolo, não 

apresenta de forma clara uma indicação precisa de casos em que deve se preferir fazer 

profilaxia com este medicamento em pacientes não-cirúrgicos. Um outro trabalho brasileiro 

que avaliou a recomendação e prescrição segundo o protocolo próprio da instituição  mostrou 

que mais pacientes teriam indicação de HBPM do que os que tiveram prescrição (CASTRO et 

al., 2006).  

Recentemente, verifica-se que a HBPM tem sido amplamente utilizada na profilaxia e 

tratamento do TEV, substituindo a HNF (LIM, 2010). É importante acompanhar a rápida 

evolução do conhecimento acerca dos benefícios da HBPM e as mudanças de seu custo no 

mercado que faz com que, hoje, muitas instituições optem por um maior uso deste 

medicamento. Selby e Geerts (2009) acreditam que, apesar da diferença nos custos com o uso 

de HNF ou HBPM, a HBPM passe a ser a primeira opção para profilaxia da TEV na maioria 

dos pacientes internados. Esses autores afirmam que em muitos países essa diferença de custo 

é pequena e as vantagens da HBPM, como frequência de administração e menor indução de 

trombocitopenia , superam o maior gasto financeiro.  

No Brasil, tem-se o exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre que a partir de 

Maio de 2010, após avaliação dos custos no mercado brasileiro e das evidências de 

efetividade da HBPM, alterou o seu protocolo de profilaxia para TEV incluindo a enoxaparina 

como alternativa para pacientes com risco moderado e alto e classificando a HNF como de 

uso restrito (MOREIRA et al., 2010). São necessários mais estudos de avaliação 

farmacoeconômica e clínica, com desenhos adequados, para demonstrar se a indicação da 

HBPM como primeira opção para profilaxia do TEV é mais custo-efetivo na realidade 

brasileira. Essa poderia ser uma contribuição das Comissões de Farmácia Terapêutica para a 

maior racionalidade na utilização das heparinas nos hospitais brasileiros. 

Foi comparado o período de prescrição dos nove pacientes que fizeram HBPM com o 

registro de dispensação na farmácia e verificou-se que houve atraso na liberação do 
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medicamento para quatro pacientes. Em um caso, o atraso chegou a ser de oito dias. Essa 

demora na dispensação pode ter como possível causa uma deficiência de processo, que 

envolve  prescritor, autorizador e dispensador, e deve ser repensado com o intuito de torná-lo 

mais eficiente.  

Uma possibilidade de contribuição do profissional farmacêutico na dispensação da 

HBPM é a dinamização desta dispensação para agilizar o envio do medicamento para o 

paciente. O farmacêutico como profissional de saúde deve ter noção da importância da 

profilaxia do TEV, principalmente para o pacientes de alto risco, e de que a demora no início 

da anticoagulação pode trazer consequências irreversíveis. Sua contribuição sinalizando para 

a equipe médica e de enfermagem a falta da autorização para que esta seja providenciada em 

tempo hábil pode contribuir para uma redução nesse tipo de atraso. Essa sugestão reflete uma 

necesidade imediata da unidade diante da realidade brasileira, pois experiências internacionais 

mostram que o farmacêutico pode contribuir de forma muito mais relevante na farmacoterapia 

dos pacientes em relação a profilaxia do TEV (BAUER, CHUN e KARPINSK, 2008; 

BERGKVIST et al., 2009; KARAKAS-TORGUT, 2010; PHILLIPS e WITTKOWSKY, 

2007). 

Em um hospital de ensino no Iran, o Departamento de Farmácia Clínica elaborou um 

protocolo para estratificação de risco para TEV em pacientes internados e publicou um estudo 

avaliando o antes e o depois das intervenções dos farmacêuticos clínicos. Na fase pré-

intervenção 69,9 % dos pacientes receberam profilaxia apropriada e 31,1 % tiveram 

prescriões inapropriadas de anticoagulantes. Após as intervenções, realizadas durante os 

“rounds” através de anotações para o médicos nos registros  dos pacientes, as prescrições 

foram adequadas em 88,4 % e houve redução para 11,6 % das inadequadas, mostrando como 

o farmacêutico pode e deve se inserir na equipe clínica para garantir um uso apropriado de 

medicamentos pelos pacientes (KHALILI et al., 2010b). 



 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

 

A utilização da HBPM por pacientes clínicos em um dos postos do setor de clínica 

médica do hospital em estudo é feita principalmente para tratamento do TEV e de forma 

racionalizada. A necessidade de autorização do departamento médico para sua utilização na 

profilaxia é um dos fatores que contribuíram para esse uso. 

Com base no sugerido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a 

taxa de adequação indicação/prescrição de heparina para profilaxia do TEV foi considerada 

alta. Apesar de não haver protocolos escritos na unidade, os resultados encontrados indicam 

uma boa profilaxia, comparado com outros trabalhos, aliado ao fato de nenhum paciente ter 

desenvolvido TEV após a internação. Contudo, ainda um bom número de pacientes receberam 

heparina sem indicação de profilaxia farmacológica, além de uma sub-prescrição de métodos 

mecânicos para profilaxia do TEV que pode se justificar pela falta de recursos disponíveis e 

pelo baixo poder aquisitivo da população atendida na unidade de pesquisa. 

Entre os problemas identificados relacionados ao uso da HBPM estão a possibilidade 

de que um maior número de pacientes poderia ter benefício na utilização de HBPM na 

profilaxia do TEV e o atraso na dispensação deste medicamento. O hospital, através da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica e da Direção Médica, deve fazer um  avaliação de 

evidências recentes sobre o maior benefício da HBPM e uma comparação do seu custo atual 

com o da HNF a fim de verificar se o maior controle deste item para profilaxia do TEV ainda 

é necessário. É importante também rever o processo de dispensação para torná-lo mais 

eficiente. 

O presente trabalho tem como limitações a seleção não aleatória do posto de 

enfermagem estudado, embora tenham sido avaliados para o estudo 100 dos 156 pacientes 

internados no Serviço de Clínica Médica no período selecionado. Outro aspecto a ser 

considerado é que a utilização de prescrições e prontuários como fonte de dados em estudos 



42 

 

 

retrospectivos tem várias limitações, pois nem sempre eles refletem a realidade da terapêutica 

(OSÓRIO DE CASTRO et al., 2000). O subregistro de dados importantes é uma realidade nos 

hospitais brasileiros e pode causar inconsistências como por exemplo a falta de registro do 

peso, o que pode ter subestimado a obesidade entre fatores de risco mais relevantes para o 

TEV. Também o fato de apenas um pesquisador levantar os dados impossibilitando a dupla 

checagem dos resultados.  

Este trabalho mostrou um panorama da utilização da HBPM e da profilaxia do TEV 

em um hospital de ensino e identificou pontos que o profissional farmacêutico pode contribuir 

de forma expressiva na utilização de heparina tanto para tratamento quanto para profilaxia. 

Vários trabalhos exemplificam como isso pode ser feito, desde uma boa dispensação até com 

a farmácia clínica, na qual o farmacêutico especialista em anticoagulação, à beira do leito, 

pode checar a indicação e fazer adequação de dose do anticoagulante melhorando a adesão 

aos protocolos de anticoagulação institucionais e/ou nacionais. 
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Apêndice 1: Planilha de Coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE HBPM N°   

1. Dados relacionados ao paciente   

NÚMERO DO PRONTUÁRIO    

IDADE (em anos)    

SEXO (1=feminino; 2=masculino)    

DATA DE INTERNAÇÃO    

DATA ALTA    

DIAS DE INTERNAÇÃO    

REINTERNAÇÃO NO PERÍODO (1=sim; 2= não)    

PROFILAXIA (1=sim; 2= não)    

TRATAMENTO (1=sim; 2= não)    

DIAGNÓSTICO/SUSPEITA TVP (1=sim; 2=não)    

DIAGNÓSTICO/SUSPEITA DE TEP (1=sim; 2=não)    

COMORBIDADES ASSOCIADAS (1=sim; 2=não):    

DIABETES    

HIPERTENSÃO    

CIRURGIA GERAL    

CIRURGIA ORTOPÉDICA    

ICC    

IAM    

DOENÇA INFECCIOSA    

CÂNCER    

INSUFICIÊNCIA RENAL    

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA    

TEV PRÉVIA    

TEP PRÉVIA    

OUTROS:    

OUTROS:    

OUTROS:    

OUTROS:    

OUTROS:    

2. Dados relacionados ao uso de heparinas   

HNF (1=sim; 2=não)    

DOSE (UI)    

POSOLOGIA (X AO DIA)    

DOSE DIÁRIA (UI)    

INÍCIO USO    

FINAL USO    

CONTINUOU ANTICOAGULAÇÃO ORAL (1=sim; 
2=não)    

HOUVE SUSPENSÃO DA TERAPIA? (1=sim; 2= não)    

DATA    

OBS:  

HBPM    

DOSE    

POSOLOGIA    

DOSE DIÁRIA    

INÍCIO USO    

FINAL USO    

CONTINUOU ANTICOAGULAÇÃO ORAL (1=sim; 
2=não)    

HOUVE SUSPENSÃO DA TERAPIA? (1=sim; 2= não)    

DATA    

OBS:  
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3. Monitoramento Laboratorial pelo TTPa (1=sim; 2= não)    

Normal(30-45) DATA RESULTADO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

4. Monitoramento Laboratorial da contagem de plaquetas 
(1=sim; 2=não)    

 DATA RESULTADO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

5. Ocorrências de eventos hemorrágicos (1=sim; 2=não)    

   
6. Na evolução houve:   

TEV (1=sim; 2=não)    

TEP (1=sim; 2=não)    

RECORRÊNCIA DE TEV/TEP (1=sim; 2=não)    

EVOLUÇÃO PARA TRATAMENTO ORAL E ALTA (1=sim; 
2=não)    

ÓBITO (1=sim; 2=não)    

Relacionado a TEV (1=sim; 2=não)    

   
7. Observações   

      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

   
Devia fazer? Fez?  
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Anexo 1: Protocolo de Profilaxia da Trombose Venosa Profunda 

 

 
 
Fonte: MAFFEI, Francisco H. de Abreu; CAIAFA, Jackson S.; RAMACCIOTTI, Eduardo; CASTRO, Aldemar 

A. para o Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em Trombose Venosa Profunda da SBACV. 

Normas de orientação clínica para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da trombose venosa profunda. 

Salvador: SBACV, 2005. Disponível em: http://www.sbacv-nac.org.br.  
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Fonte: MAFFEI, Francisco H. de Abreu; CAIAFA, Jackson S.; RAMACCIOTTI, Eduardo; CASTRO, Aldemar 

A. para o Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em Trombose Venosa Profunda da SBACV. 

Normas de orientação clínica para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da trombose venosa profunda. 

Salvador: SBACV, 2005. Disponível em: http://www.sbacv-nac.org.br.  
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Anexo 2: Fluxogramas para Tratamento e Profilaxia da Trombose Venosa Profunda 

 
 
Fonte: MAFFEI, Francisco H. de Abreu; CAIAFA, Jackson S.; RAMACCIOTTI, Eduardo; CASTRO, Aldemar 

A. para o Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em Trombose Venosa Profunda da SBACV. 

Normas de orientação clínica para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da trombose venosa profunda. 

Salvador: SBACV, 2005. Disponível em: http://www.sbacv-nac.org.br.  
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Fonte: MAFFEI, Francisco H. de Abreu; CAIAFA, Jackson S.; RAMACCIOTTI, Eduardo; CASTRO, Aldemar 

A. para o Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em Trombose Venosa Profunda da SBACV. 

Normas de orientação clínica para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da trombose venosa profunda. 

Salvador: SBACV, 2005. Disponível em: http://www.sbacv-nac.org.br.  
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Anexo 3: Parecer de Aprovação do Projeto de Pesquisa pelo CEP 

 

 


