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RESUMO. Trata-se de estudo transversal retrospectivo que busca descrever a utilização da enoxaparina
em um hospital brasileiro e estimar seu consumo médio diário. Em 2001, foram registrados 2051 eventos
de utilização de enoxaparina prescrita predominantemente para doenças cardiovasculares (65,4%). A car-
diologia foi a principal clínica prescritora (71%) e o consumo médio foi de 71,93 DDD (dose diária defini-
da) de enoxaparina/100 leitos-dia. A DDD encontrada parece refletir consumo crescente de heparinas de
baixo pelo molecular, cuja introdução recente na prática clínica e custo elevado em relação à heparina
não-fracionada merecem estratégias para promover seu uso racional.
SUMMARY. “Enoxaparin Utilization at a Brazilian Hospital. A Retrospective Cross-sectional Study in Hospital-
ized Patients”. A retrospective cross-sectional study to describe enoxaparin utilization and to estimate its average
daily consumption was carried out. During 2001, 2051 events of enoxaparin utilization were registered, most of
them for cardiovascular diseases (65,4%). Cardiology was the main medical specialty (71%) and average con-
sumption was 71,93 DDD (Defined Daily Dose)/100 bed-day. DDD encountered seems to reflect crescent con-
sumption of low molecular weight heparins, whose recent introduction in medical practice and high cost compar-
ing with unfractionated heparin deserve strategies to promote their rational use.

INTRODUÇÃO
As heparinas de baixo peso molecular

(HBPM) são constituídas por fragmentos da he-
parina não-fracionada (HNF), obtidos por técni-
cas de despolimerização, e apresentam potente
atividade anticoagulante. Ao contrário da HNF
que apresenta uma resposta anticoagulante variá-
vel, exigindo monitorização laboratorial para
ajustar a dose e prevenir eventos hemorrágicos,
as HBPM apresentam resposta anticoagulante
mais previsível dispensando a monitorização la-
boratorial na maioria dos casos. Além disso, o re-
gime posológico empregado é fixo e ajustado de
acordo com o peso, permitindo que sejam utili-
zadas também por pacientes ambulatoriais 1,2.

As HBPM são largamente utilizadas na pre-
venção e no tratamento de doenças tromboem-
bólicas. Várias meta-análises demonstraram que
as HBPM são, no mínimo, tão efetivas quanto a
HNF para a prevenção 3-5 e o tratamento 6-8 da
trombose venosa profunda (TVP). Evidências re-

centes apontam que as HBPM poderiam consti-
tuir opção terapêutica no tratamento do trombo-
embolismo pulmonar (TEP) 9,10 e como terapia
adjuvante da angina instável e do infarto do
miocárdio sem ondas Q 11-17. As HBPM estão as-
sociadas a uma menor incidência de osteoporo-
se e trombocitopenia quando comparadas à
HNF 1,2,18. Em relação aos eventos hemorrágicos,
principal preocupação no que se refere às hepa-
rinas, a maioria dos estudos atribui às HBPM ris-
co comparável à HNF 8,12,19,20. Entretanto, san-
gramentos associados ao uso de HBPM não res-
pondem a nenhum antídoto com resposta dose-
dependente ao passo que os efeitos da HNF po-
dem ser revertidos pelo uso de protamina 2.

O custo mais elevado em relação à HNF tor-
na-se um fator limitante de uso das HBPM. É
importante considerar, que no contexto atual da
assistência à saúde, os medicamentos respon-
dem por uma parcela cada vez maior dos custos
e representam um foco de grande preocupação



para as instituições e administradores em saúde.
A rápida incorporação de novos agentes te-
rapêuticos e de modernas tecnologias em saúde
acaba por elevar desproporcionalmente os gas-
tos com a assistência, o que nem sempre vem
acompanhado de melhora na assistência à saú-
de. Além disso, embora seja amplamente conhe-
cida a necessidade de estudos científicos para
subsidiar a implantação de uma nova terapia,
no contexto real nem sempre este princípio é
considerado. Diversos fatores interferem na se-
leção terapêutica e definição posológica, fazen-
do com que a utilização de medicamentos ocor-
ra, às vezes, de modo totalmente equivocado.
As HBPM parecem não fugir a esta realidade,
uma vez que seu consumo vem crescendo no
âmbito hospitalar nos últimos anos 21-23. As su-
postas  vantagens oferecidas por estes agentes
de segunda geração devem ser consideradas
com base nas evidências científicas do real valor
acrescentado à terapêutica. A análise destas
evidências científicas é de extrema importância
para subsidiar recomendações que auxiliem mé-
dicos e pacientes nas melhores decisões assis-
tenciais em situações clínicas específicas 24.

A descrição das condições reais de uso dos
medicamentos permite uma análise mais eficien-
te dos critérios adotados na tomada de decisão
e geram subsídios para estratégias de melhoria
na utilização das diversas alternativas terapêuti-
cas. Neste contexto, os estudos de utilização de
medicamentos - EUM são ferramenta importante
em Farmacoepidemiologia que permitem a ava-
liação qualitativa e quantitativa do consumo,
identificando o perfil de uso e estabelecendo as
prioridades de intervenção 25,26. Alguns estudos
de utilização de heparinas de baixo peso mole-
cular apontaram dificuldades no estabelecimen-
to da dose tromboprofilática e do tempo de uso
em diversos quadros clínicos, bem como utili-
zação excessiva na tromboprofilaxia de casos
cuja indicação não estava plenamente definida.
Estas situações podem se reverter em riscos pa-
ra o paciente e custos desnecessários para a ins-
tituição hospitalar 22, 27-29.

O presente trabalho consiste em um EUM
envolvendo o uso da enoxaparina em 2001,
sendo esta a HBPM padronizada na instituição
em estudo. O objetivo foi verificar se a clínica
prescritora e a indicação de uso da enoxaparina
estão de acordo com as indicações preconizadas
pelas evidencias científicas e calcular a dose
diária definida - DDD, um indicador de consu-
mo de medicamentos, para permitir acompa-
nhar esse consumo com o tempo e compará-lo
aos resultados de outros hospitais brasileiros.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo é um EUM com perfil

descritivo envolvendo dados retrospectivos do
consumo de enoxaparina em um hospital geral.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisas da Universidade Federal de Minas
Gerais (código ETIC 203/02) 30.

O trabalho foi realizado em um hospital pri-
vado, localizado na região metropolitana de Be-
lo Horizonte, Minas Gerais, durante o período
de um ano (2001). A Instituição, embora seja
com perfil assistencial geral, é considerada re-
ferência em cardiologia e dispõe do total de 259
leitos. A viabilidade de condução do estudo foi
previamente testada em uma etapa piloto in-
cluindo 100 pacientes usuários da enoxaparina,
sendo esses dados posteriormente incluídos no
estudo principal.

Foram consideradas as seguintes variáveis:
indicação de uso, clínica prescritora e consumo
total de enoxaparina durante a internação. Os
dados foram recuperados por meio do sistema
eletrônico de informação do hospital que gera
um relatório onde são registrados dados sócio-
demográficos, aspectos principais do quadro clí-
nico do paciente, intervenções realizadas e evo-
lução, fonte esta que fornece menor detalha-
mento e cronologia de eventos do que o pron-
tuário médico.

Foram incluídos todos os pacientes interna-
dos em 2001 que utilizaram enoxaparina. Os se-
guintes critérios de exclusão foram adotados:
uso concomitante de enoxaparina e heparina
não-fracionada durante a internação, utilização
ambulatorial de heparinas e início do período
de internação em 2000 ou o seu prolongamento
até o ano de 2002.

Definiu-se o evento de utilização do medica-
mento como a administração da enoxaparina
durante a internação do paciente. Quando foi
observada mais de uma internação para o mes-
mo paciente, considerou-se como um único
evento de utilização quando a reinternação ocor-
reu pelo mesmo motivo, em um intervalo me-
nor do que cinco dias. Quando a reinternação
ocorreu por motivos distintos em quaisquer in-
tervalos, considerou-se como eventos de utili-
zação independentes.

A indicação de uso foi categorizada de acor-
do com a Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde -
CID-10. Nos casos em que este código não esta-
va presente no relatório de coleta e havia va-
riações de nomenclatura para a mesma doença,
foi feita a padronização pela classificação do
CID-10. As indicações de uso foram agrupadas
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de acordo com o capítulo relacionado e o ter-
ceiro nível de classificação 31.

A clínica registrada foi a correspondente ao
primeiro dia da prescrição. A quantidade total
consumida foi obtida a partir da soma das uni-
dades dispensadas por dia até o final da inter-

nação considerando, independentemente, as
duas apresentações da enoxaparina (seringas de
20 mg e 40 mg). A partir dos dados de consumo
encontrados, foi feito o cálculo da DDD / 100
leitos-dia de acordo a fórmula preconizada por
Laporte & Tognoni 32. 

Indicação de uso Frequência n (%)

I - Algumas doenças infecciosas e Parasitárias 8 (0,4)
II - Neoplasias (Tumores) 42 (2,0)
III - Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoiéticos e Alguns Transtornos Imunitários 3 (0,1)
IV - Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 23 (1,1)
VI - Doenças do Sistema Nervoso 35 (1,7)
VII - Doenças do Olho e Anexos 1 (0,05)
VIII - Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide 2 (0,1)
IX - Doenças do Aparelho Circulatório 1341 (65,4)
X - Doenças do Aparelho Respiratório 117 (5,7)
XI - Doenças do Aparelho Digestivo 41 (2,0)
XIII - Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo 71 (3,5)
XIV - Doenças do Aparelho Geniturinário 31 (1,5)
XVIII - Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório

não Classificados em Outra Parte 162 (7,9)
XIX - Lesões, Envenenamento e Algumas Outras Consequências de Causas Externas 98 (4,8)
XX - Causas Externas de Morbidade e de Mortalidade 40 (2,0)
Sem Informação 36 (1,8)

TOTAL 2051 (100,0)

Tabela 1. Classificação geral dos quadros clínicos para os quais a enoxaparina foi indicada de acordo com o
CID-10 31.

consumo do medicamento (mg) durante o período considerado x 100
DDD / 100 leitos-dia =     

DDD (mg) x taxa de ocupação x no. de leitos disponíveis  x  tempo (dias)

Os dados coletados foram armazenados no
programa EPI-INFO 33 e procedeu-se a reali-
zação da análise descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A padronização da enoxaparina, como repre-

sentante das HBPM no hospital em estudo, pode
ser atribuída ao perfil de atendimento do hospi-
tal com ênfase em cardiologia e às evidências
científicas disponíveis que destacam esta HBPM
para o tratamento das síndromes isquêmicas
miocárdicas instáveis (SIMI) 12,14. Além disso, a
enoxaparina mostrou-se uma alternativa terapêu-
tica à HNF para os quadros que necessitam pro-
filaxia ou tratamento do tromboembolismo ve-
noso (TEV) 4,5,7,8. O hospital conta com protoco-
los clínicos específicos para a profilaxia e o tra-
tamento da TVP e TEP, além do tratamento das
SIMI. Estes protocolos contemplam como opções
o uso tanto da HNF quanto da enoxaparina. 

Em 2001, foram registrados 2051 eventos de
utilização de enoxaparina, para um total de
1816 pacientes. O período de estudo e a amos-
tra estudada nesta etapa foram superiores a ou-

tros EUM envolvendo heparinas 17,27,34,35 o que
permitiu uma visão mais abrangente. 

O quadro clínico que motivou a indicação
de enoxaparina encontrado nos relatórios e suas
respectivas freqüências encontram-se resumidos
na  Tabela 1.  Observa-se  um predomínio  das
doenças do Aparelho Circulatório, as quais tota-
lizaram 1341 (65,4%) casos.

Para um detalhamento maior das indicações
de uso, estas foram classificadas de acordo com
o terceiro nível de hierarquia do CID-10 31. Na
Tabela 2, são apresentadas as indicações de uso
e as freqüências das Doenças do Aparelho Cir-
culatório, grupo mais freqüente na utilização da
enoxaparina. 

Considerando-se o perfil farmacológico das
heparinas, suas indicações e o perfil assistencial
do hospital, era de se esperar que grande parte
das prescrições de enoxaparina fosse realizada
pela clínica cardiológica. O percentual de con-
tribuição desta totalizou 71%, sendo que dados
estatísticos do hospital demonstram que a car-
diologia foi responsável por 42% do total das in-
ternações em 2001. Assim, pode-se notar uma
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tendência de prescrição de HBPM em pacientes
com doenças cardiovasculares, destacando-se
quadros clínicos como angina, infarto agudo do
miocárdio e embolia pulmonar (Tabela 2). Em-
bora as outras embolias e tromboses venosas
tenham apresentado freqüência menos impor-
tante, estas doenças, juntamente com as citadas
anteriormente, são consideradas pela literatura
como indicações adequadas para as HBPM 4,5,7-

9,16-17. Em um EUM realizado por Cestac et al. 35,
foi relatado que a maioria das indicações da
HBPM foi compatível com estes quadros. 

As outras doenças cardiovasculares apresen-
taram baixa freqüência quando consideradas in-
dividualmente. Entretanto, a soma destes qua-
dros foi considerada importante, equivalendo a
556 (42,2%) relatos de utilização, onde a insufi-
ciência cardíaca congestiva - ICC se destacou to-
talizando 115 casos (8,4%). Vallès et al. 36 obser-
varam que a ICC esteve associada ao uso da
HBPM com a indicação de tromboprofilaxia em
pacientes hospitalizados. 

Quadro clínico Frequência n (%)

I10 - Hipertensão essencial (primária) 16 (1,2)
I20 - Angina pectoris 407 (30,4)
I2 - Infarto agudo do miocárdio 205 (15,3)
I24 - Outras doenças isquêmicas agudas do coração 3 (0,25)
I25 - Doença isquêmica crônica do coração 45 (3,4)
I26 - Embolia pulmonar 113 (8,4)
I34 - Transtornos não-reumáticos da valva mitral 54 (4,0)
I35 - Transtornos não-reumáticos da valva aórtica 30 (2,2)
I38 - Endocardite de valva não especificada 6 (0,4)
I42 - Cardiomiopatias 27 (2,0)
I44 - Bloqueio átrio-ventricular e do ramo esquerdo 18 (1,3)
I46 - Parada cardíaca 3 (0,25)
I47 - Taquicardia paroxística 12 (0,9)
I48 - “Flutter” e fibrilação atrial 22 (1,6)
I49 - Outras arritmias cardíacas 59 (4,4)
I50 - Insuficiência cardíaca 115 (8,6)
I60 - Hemorragia subaracnóide 4 (0,3)
I61 - Hemorragia intracerebral 2 (0,2)
I64 - Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico 30 (2,2)
I67 - Outras doenças cerebrovasculares 19 (1,4)
I70 - Aterosclerose 22 (1,6)
I71 - Aneurisma e dissecção da aorta 7 (0,5)
I72 - Outras aneurismas 9 (0,7)
I73 - Outras doenças vasculares periféricas 8 (0,6)
I74 - Embolia e trombose arteriais 2 (0,2)
I77 - Outras afecções das artérias e arteríolas 41 (3,1)
I80 - Flebite e tromboflebite 3 (0,25)
I82 - Outras embolias e tromboses venosas 50 (3,7)
Outros* 9 (0,7)

TOTAL 1341 (100,0)

Tabela 2. Classificação ao terceiro nível hierárquico de acordo com o CID-10 31, considerando o quadro clínico
pertencente às Doenças do Aparelho Circulatório para o qual a enoxaparina foi indicada. * As indicações de
uso com freqüência absoluta igual a 1 foram classificados como “Outros”.

Verifica-se na Tabela 1 que as doenças per-
tencentes aos capítulos do CID-10 diferentes do
Aparelho Circulatório totalizaram 674 (32,8%).
Embora alguns estudos tenham abordado a utili-
zação das HBPM em condições médicas diver-
sas que necessitem tromboprofilaxia 1,2,18 ainda
não existe um consenso sobre a necessidade de
prevenção do TEV em pacientes clínicos não ci-
rúrgicos. Geerts et al. 37 relatam que a trombo-
profilaxia em pacientes clínicos hospitalizados é
menos estudada do que para os pacientes cirúr-
gicos e que, apenas para os pacientes com SIMI,
existem estudos mais completos. Gallus et al. 38

apontam que a realização de tromboprofilaxia
nos pacientes clínicos não reflete na redução da
sua taxa de mortalidade o que coloca em dis-
cussão a validade de tal prática. Além disso, es-
tes autores questionam a significância clínica
dos estudos que preconizam o seu uso e dos
estudos que compararam a eficácia e a segu-
rança entre a HNF e as HBPM nestes pacientes.
Por outro lado, Lederle 39, por meio de uma me-



432

MARTINS M.A.P., MAGALHÃES S.M.S., CÉSAR C.C. & REIS A.M.M.

tanálise, afirma que os resultados disponíveis
não são suficientes para rejeitar a necessidade
de tromboprofilaxia nos pacientes clínicos e
nem para comprovar que não haja redução da
taxa de mortalidade. 

Contudo, vale ressaltar que, conforme discu-
tido por Edelsberg et al. 40 a não realização de
tromboprofilaxia em pacientes com risco impor-
tante pode aumentar os custos da assistência
para o tratamento das complicações, no caso o
TEV. Assim, Tapson 41 reforça a importância da
avaliação dos fatores de risco para pacientes clí-
nicos e cirúrgicos no sentido de definir adequa-
damente a necessidade de tromboprofilaxia. Em
um EUM realizado em um hospital universitário
brasileiro, Farhat 22 encontrou condutas diversas
em relação à prescrição de tromboprofilaxia, à
escolha do medicamento e às doses administra-
das. A autora apontou a necessidade de elabo-
ração de protocolos que definam claramente as
situações com indicação de tromboprofilaxia e o
esquema terapêutico a ser implementado.

De uma forma geral, vários estudos têm de-
monstrado dificuldades no manejo dos anticoa-
gulantes, particularmente na tromboprofilaxia,
com indicação e estabelecimento de dose inade-
quada, doses administradas em horários não
compatíveis com as necessidades de trombopro-
filaxia cirúrgica e falta de padronização no tem-
po de uso 22,27,34,42.

Esse estudo não foi planejado para investigar
se a indicação da enoxaparina era profilática ou
terapêutica, contudo os dados sugerem que
uma parte das indicações seja profilática, já que
os quadros relatados não são consensualmente
tratados com heparinas. É possível que outras
incorreções também possam ter ocorrido, apesar
do hospital estabelecer condutas para o manejo
do TEV por meio de protocolos clínicos. Ressal-
ta-se, entretanto, que as deficiências de registro
de informações em prontuários são generaliza-
das em nosso meio e as informações acessadas
podem não refletir o quadro real do paciente, o
que compromete a avaliação da adequação da
indicação.

Além da cardiologia, outras clínicas prescri-
toras contribuíram para a prescrição da enoxa-
parina totalizando 24%. Dentre estas clínicas,
destaca-se a terapia intensiva (7%) e a medicina
interna (2%), responsáveis por pacientes com
quadros clínicos diversos. A ortopedia respon-
deu por 6% das prescrições de enoxaparina.
Embora seja atribuída grande importância à
tromboprofilaxia nas cirurgias ortopédicas 40 e
as HBPM tenham demonstrado eficácia superior
à HNF para esta indicação 4, observou-se uma

participação modesta dos quadros clínicos orto-
pédicos (Tabela 1), possivelmente refletindo o
perfil de atendimento do hospital.

A cirurgia geral contribuiu com 1% das pres-
crições de enoxaparina. Estudos comparativos
da HNF e HBPM nas cirurgias gerais não atribuí-
ram diferenças estatisticamente significantes em
relação à eficácia e segurança de ambas hepari-
nas 4,5. Considerando-se que a cirurgia geral foi
responsável por 6% das internações no ano de
2001 (segundo dados estatísticos da Instituição),
o percentual de prescrição observado parece re-
fletir casos isolados havendo uma menor
tendência de tromboprofilaxia com HBPM no
hospital. Este achado assemelha-se ao observa-
do por Caprini et al. 43 em pesquisa junto aos ci-
rurgiões gerais americanos investigando o uso
da tromboprofilaxia cirúrgica. A maioria dos ci-
rurgiões (96%) relatou indicar tromboprofilaxia,
sendo a HNF o agente farmacológico de pre-
ferência citado em 74% dos casos.

Em relação às outras clínicas, destaca-se a
pneumologia com grande importância na abor-
dagem do TEP. Neste estudo, ela representou
1% das prescrições de enoxaparina, lembrando-
se que as HBPM já são consideradas alternativas
terapêuticas adequadas para esta indicação 9. A
neurologia contribuiu com 2% das prescrições.
É importante ressaltar que apenas nos quadros
neurocirúrgicos eletivos em pacientes sem risco
excessivo de sangramento as HBPM podem ser
consideradas alternativa terapêutica em relação
à HNF 2,44. As indicações nos quadros nefrológi-
cos que participaram com 1% das prescrições
ainda são pouco discutidos na literatura 2,18 me-
recendo melhor avaliação da racionalidade de
uso, assim como das clínicas prescritoras classi-
ficadas como outras (4%). 

Curiosamente, foram observados 6 (0,5%) ca-
sos de prescrição da enoxaparina em quadros
de hemorragia. Em um primeiro momento, estes
dados sugerem uma indicação equivocada do
medicamento. Contudo, deve-se considerar co-
mo uma limitação do trabalho o fato da busca
da indicação de uso de enoxaparina não ter si-
do feita diretamente no prontuário médico, o
que pode representar uma dificuldade na inter-
pretação dos dados. Possivelmente, a complexi-
dade do paciente cardiológico e a presença de
co-morbidades poderiam explicar parte dessas
utilizações, porém tais situações não foram con-
templadas no instrumento de coleta, no caso o
relatório informatizado. Além disso, não foi pos-
sível definir o momento exato da indicação do
medicamento ao longo do curso da doença. De-
ve-se considerar para análise dos dados que o
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hospital em estudo consiste em um hospital de
alta complexidade. Sendo assim, um paciente
hospitalizado em função de uma determinada
doença pode apresentar co-morbidades que jus-
tifiquem inter-consultas realizadas por clínicas
específicas. Este fato pode determinar uma di-
vergência entre indicação de uso de enoxapari-
na e clínica prescritora para o mesmo paciente.

A quantidade de enoxaparina utilizada em
2001 foi expressa por meio da DDD / 100 lei-
tos-dia. A DDD é uma unidade comum de me-
dida de consumo de medicamentos aplicada em
estudos quantitativos. Ela tem uma grande utili-
dade nas comparações de consumo entre perío-
dos diferentes ou entre contextos de utilização
distintos 45.

Em 2001, a taxa de ocupação do hospital foi
de 84,1% para um total de 259 leitos. A DDD
padronizada para o medicamento de interesse
foi obtida de acordo com a classificação ATC 46,
correspondendo para a enoxaparina ao código
B01AB05. A DDD padronizada de acordo com a
classificação ATC é de 20 mg 45 para esse medi-
camento, considerando a dose média utilizada
por um paciente adulto na indicação principal
do medicamento.

A partir desses dados obteve-se, como resul-
tado, para o ano de 2001, um consumo de 71,93
DDD/100 leitos-dia. Isto equivale a dizer que, em
2001, para cada cem leitos, 71,93 doses de eno-
xaparina foram consumidas por dia. Esta medida
tem algumas limitações que devem ser observa-
das 32: há variabilidade interindividual na dose
prescrita; um mesmo medicamento pode ter mais
de uma indicação com doses diferentes em cada
uma; não equivale necessariamente à dose média
prescrita nem à administrada; e nem todos os
medicamentos dispensados são efetivamente
consumidos. Ressalta-se que no caso das hepari-
nas existe a necessidade de individualização de
dose de acordo com o peso, a estratificação de
risco e a presença de insuficiência renal 2. Isto
pode representar uma limitação na interpretação
desse índice, considerando que a DDD de 20mg
não leva em conta as diferentes indicações e as
características do paciente. 

Apesar das limitações, a metodologia da
DDD se mostra ferramenta útil para disponibili-
zar dados de consumo e permitir análises com-
parativas entre instituições hospitalares. Deste
modo, Crozara 21 em estudo utilizando a siste-
mática da DDD para medir o consumo durante
um ano de todos os medicamentos padroniza-
dos em um hospital geral, privado, com um to-
tal de 198 leitos em São Paulo, observou que as
HBPM se destacaram com um consumo de

34,05 DDD/100 leitos-dia. Essa diferença obser-
vada entre nosso estudo e o de Crozara pode
estar relacionada ao perfil diferenciado de aten-
dimento dos hospitais. Contudo, o resultado en-
contrado no presente trabalho sugere um uso
acentuado da enoxaparina que merece uma
análise mais aprofundada para se avaliar o im-
pacto e a racionalidade dessa utilização. Uma
utilização excessiva de um medicamento mais
novo incorre em aumento de custos e não ne-
cessariamente melhoria na assistência à saúde.
Deve-se considerar ainda que, excetuando-se a
questão de custo, a substituição de um recurso
terapêutico com ampla experiência clínica por
outro mais moderno tem também implicações
éticas. Os ensaios clínicos bem conduzidos de-
vem ser a base para sustentar tais mudanças.

Em resumo, a informatização da farmácia
hospitalar pode facilitar a realização de EUM,
considerando-se a disponibilização rápida de in-
formações sobre consumo e custo de medica-
mentos. Este recurso, quando bem explorado,
pode se reverter em intervenções importantes
sob o ponto de vista assistencial e econômico. A
análise realizada permitiu observar que o consu-
mo de enoxaparina foi maior na cardiologia
conforme indicado pelas evidências científicas,
mas também pelo fato de a maioria das pres-
crições se referirem aos usuários desta especiali-
dade e sendo este hospital uma referência no
atendimento aos pacientes com doenças cardio-
vasculares.

No que pese as limitações do indicador utili-
zado, a DDD calculada de 71,93 DDD/100 lei-
tos-dia é preocupante, sugerindo um consumo
elevado de um medicamento de padronização
recente e com custo elevado. À parte as impli-
cações éticas e clínicas, deve-se considerar que
existem diferenças de preços de 5 a 10 vezes
entre a HNF e as HBPM. O elevado consumo de
HBPM observado neste trabalho sinaliza para
consumos cada vez maiores de HBPM em subs-
tituição à HNF o que preocupa a administração
hospitalar e justifica avaliações específicas de
prescrição/indicação para análise da racionalida-
de do uso da enoxaparina.

Nota. O presente trabalho foi realizado sem
financiamento ou quaisquer outras relações que
possam gerar conflito de interesses.
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