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1.

INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entende-se que há

uso

racional

de

medicamentos

quando

pacientes

recebem

medicamentos

apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas
necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para
a comunidade.
Sendo assim, o uso correto das heparinas, de acordo com suas indicações
clínicas, posologias, tempo de tratamento, e monitorização de acordo com
protocolos estabelecidos, garante o acesso à terapia adequada, visando à
prevenção de comorbidades, tratamento das possíveis patologias e qualidade de
vida ao paciente.
A heparina é um anticoagulante que aumenta a atividade da antitrombina e,
conseqüentemente, inativa a trombina (assim como outros fatores de coagulação) e
sua atividade coagulante3, 4. Tem ampla utilidade na prática clínica, sendo indicada
para o tratamento e profilaxia de eventos tromboembólicos venosos (trombose
venosa profunda e embolismo pulmonar) e arteriais (fibrilação atrial, angina instável,
infarto do miocárdio e embolia arterial periférica), no tratamento da coagulação
intravascular disseminada e em períodos de interrupção temporária de terapia
anticoagulante oral4. Também é usada como anticoagulante em procedimentos
dialíticos, transfusões sanguíneas, circulação extracorpórea e em cirurgias arteriais
e cardíacas4.
Além disso, também é indicada a utilização de heparina em pacientes
gestantes e puérperas com trombofilia, distúrbios da coagulação associados a uma
predisposição a eventos trombóticos como trombose venosa profunda e embolia
pulmonar potencialmente fatal5.
Os eventos tromboembólicos, tanto arteriais quanto venosos, são freqüentes
na prática médica e particularmente uma preocupação no ambiente hospitalar 1.
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Sem a realização de profilaxia, o Tromboembolismo Venoso (TEV) incide em
cerca de 10-40% dos pacientes hospitalizados por situações clínicas gerais ou
cirurgia geral, e em 40-60% dos pacientes submetidos às cirurgias ortopédicas
maiores2.
A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) possui, no
elenco de medicamentos padronizados, a Heparina Não Fracionada (HNF),
Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM), a enoxaparina, além da varfarina como
anticoagulante oral.
No âmbito da SES-DF, a heparina é amplamente utilizada em todas as
patologias citadas, porém de acordo com suas vantagens e desvantagens, algumas
indicações clínicas possuem particularidades de utilização entre a HNF e a HBPM.
A HNF oferece algumas vantagens como baixo custo, meia-vida curta, alta
eficiência, reversão rápida com protamina, e facilidade de monitorização do nível de
coagulação com o tempo parcial de tromboplastina ativado (TTPa). Entretanto,
possui como desvantagens a anticoagulação sistêmica e possível trombocitopenia
induzida por heparina (TIH), o que dificulta sua utilização em pacientes com risco
aumentado de complicações hemorrágicas e sangramento ativo8.
A HBPM possui como vantagem a melhor biodisponibilidade, que produz
efeito terapêutico prolongado e previsível, não necessita de controle laboratorial para
mensurar o grau de anticoagulação, menor ligação a proteínas plasmáticas, menor
interferência com fator plaquetário relacionado à TIH e risco reduzido de fraturas
osteoporóticas induzidas por heparina 9.Por esses motivos, embora durante muitos
anos a heparina não fracionada foi o anticoagulante padrão usado durante gravidez
e para o puerpério, diretrizes atuais recomendam o uso preferencial da heparina de
baixo peso molecular. Por este fato, considerar-se-á as gestantes como População
Especial para efeito deste Plano de Contingência.
O uso racional dos anticoagulantes disponíveis, tanto a HNF quanto a
enoxaparina, faz-se necessário para que todas as indicações clínicas sejam
contempladas de acordo com sua indicação terapêutica. A utilização maior de um

6

anticoagulante em detrimento do outro pode gerar consumo exacerbado e estoques
zerados, deixando algumas indicações clínicas específicas sem opção terapêutica
disponível na SES-DF.

7

2.

JUSTIFICATIVA
Considerando que, em 28 de Julho de 2017, a empresa responsável pelo

fornecimento

de

Enoxaparina

para

a

SES-DF,

informou

à

ANVISA

o

desabastecimento temporário do medicamento Clexane® (enoxaparina sódica)
devido ao aumento da demanda global, ocasionando assim, restrições na
quantidade importada e conseqüente oscilação na disponibilidade do produto no
mercado.
A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, visando à
regularidade no abastecimento manteve a continuidade do processo licitatório do
medicamento em concordância com as especificações da legislação vigente Lei n°
8.666/93, que dispõe sobre o processo de licitação e contratos da Administração
Pública.
As exigências técnicas estabelecidas em edital para aquisição de todos os
medicamentos são:


Certificado de Registro do Produto junto a ANVISA,



Bula do produto



Certificado de Boas Práticas de Fabricação



Licença Sanitária



Autorização de Fornecimento



Consulta a lista de Empresas e Produtos irregulares



Certidão de Regularidade Técnica
Conforme informações disponíveis para consulta no sítio eletrônico ANVISA,

há outros produtos registrados com o princípio ativo da Enoxaparina com diferentes
indicações clínicas previstas em bula.
Levando em conta que a Dalteparina e demais enoxaparinas existentes no
mercado não contemplam todas as indicações clínicas que geram demanda na SESDF, e que o Fondaparinux, antitrombótico que atende a todas as indicações clínicas
em questão, encontra-se em desabastecimento temporário no mercado brasileiro
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devido à transferência de registro e por isso não poderá ser padronizado e adquirido
em curto prazo pela SES-DF.
Sabendo que a SES-DF possui padronizado em seu elenco de medicamentos
a Heparina Não Fracionada (HNF), inclusive o anticoagulante mais utilizado no
mundo7, e que já foi amplamente estudada como opção terapêutica e profilática para
pacientes que necessitam de anticoagulação para a maioria das indicações clínicas
onde hoje se utiliza a enoxaparina. E uma vez com todos os insumos laboratoriais
necessários, monitorização contínua e utilização correta, a HNF poderá ser utilizada
de forma segura.
Além disso, diante da atual situação de desabastecimento da enoxaparina,
com oscilação constante de estoque devido à incapacidade de entrega integral dos
quantitativos solicitados, o que poderá acontecer novamente no futuro tendo em
vista ser um produto de origem biológica, o consumo de HNF foi abruptamente
aumentado devido à sua utilização como alternativa à falta de enoxaparina,
principalmente como profilaxia de eventos trombóticos (heparina subcutânea).
Faz-se necessário a elaboração deste Plano de Contingência para o uso
racional de Enoxaparina, com a finalidade de evitar possíveis transtornos e
descontinuidade de tratamentos aos pacientes que necessitam de anticoagulação,
seja como profilaxia ou terapêutico, tanto em âmbito ambulatorial quanto hospitalar,
visto que não há como ter certeza da continuidade do abastecimento de Clexane®
no mercado brasileiro.
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3.

OBJETIVOS
Objetivo Geral


O Plano de Contingência visa dar continuidade, de maneira correta e segura,
ao tratamento e profilaxia de pacientes que necessitem de anticoagulação
com as heparinas padronizadas e disponíveis na SES-DF durante o tempo
necessário, de acordo com informações baseadas em evidências, garantindo
a assistência e seu uso racional.
Objetivos Específicos:



Reduzir morbidade e mortalidade por eventos tromboembólicos;



Promover o uso racional da enoxaparina e heparina não fracionada;



Evitar o desabastecimento das heparinas disponíveis na SESDF e insumos
de laboratório para realização de Tempo de Tromboplastina Parcial ativado
(TTPa);



Implantar normas e protocolos para a utilização racional das Heparinas
padronizadas pela SESDF;



Promover capacitação e encontros científicos com os profissionais de saúde
envolvidos para divulgação das normas e protocolos, visando à educação
continuada;



Monitorar o cumprimento das normas e diretrizes estabelecidas pela SESDF
para

o

uso

racional

dos

medicamentos

e

insumos

envolvidos.
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4.

ESTRATÉGIAS
Esse Plano baseia-se nos atuais Guidelines de uso de Heparinas e nas

informações elaboradas pelos membros do grupo de trabalho publicado na Ordem
de Serviço n°80, de 26 de outubro de 2017 (DODF n°211, página 22). Essa
ferramenta deverá ser utilizada para nortear as prescrições médicas e atividades
farmacêuticas

no

âmbito

da

SES-DF,

promovendo

o

uso

racional

dos

anticoagulantes garantindo a assistência integral aos pacientes.
Para implantação desta nova recomendação, a SES-DF, responsável pela
Assistência Terapêutica conforme Lei n° 8080/90, deverá assumir responsabilidades
de planejamento, organização, coordenação e avaliação da utilização de
medicamentos anticoagulantes nos Hospitais do DF e Farmácia Ambulatorial do
Hospital de Base com representantes das áreas técnicas envolvidas.
Os protocolos de ação para o cenário de risco serão elaborados para cada
um dos níveis de ativação, tais níveis refletem a criticidade do abastecimento dos
medicamentos

padronizados

na

SES-DF.
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5.

MONITORAMENTO E NÍVEIS DE ATIVAÇÃO

NÍVEL DE ATIVAÇÃO 1: NÃO HÁ FALTA DE ESTOQUE DE HEPARINA NÃOFRACIONADA (HNF) NEM ENOXAPARINA E AMBAS POSSUEM ATA DE
REGISTRO DE PREÇO VIGENTE PARA TODAS AS APRESENTAÇÕES OU NÃO
POSSUEM RISCO DE DESABASTECIMENTO CENTRAL NOS PRÓXIMOS 02
MESES
Este

cenário

representa

a

normalidade

de

estoque

de

todos

os

anticoagulantes parenterais, o que possibilita ampla liberdade de escolha do médico
assistente. As sugestões de primeira e segunda linha de tratamento para as
patologias (exceto gestantes e IAMCSST) neste nível de ativação consideram a
comodidade posológica e a maior segurança (menor índice de plaquetopenia), mas
em termos de eficácia, não há diferenças relevantes.
INDICAÇÃO CLÍNICA:
5.1.1. PROFILAXIA DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS
Incluem-se: Trombose venosa profunda (TVP), tromboembolia pulmonar
(TEP).
Critérios de inclusão para profilaxia: todos em risco moderado ou elevado
para eventos tromboembólicos, que se enquadrem nos critérios abaixo.
Paciente permanecer no leito mais da metade das horas acordadas do dia,
por incapacidade de deambulação;
Fatores clínicos de risco para TEV: TEV prévio, trombofilias (deficiência
proteína C ou S, fator V de Leiden, trombina mutante, etc.), câncer em tratamento ou
não nos últimos 06 meses, tabagismo, ICC, DPOC/insuficiência respiratória crônica,
IAM ou AVC isquêmico em fase aguda, síndrome nefrótica, obesidade (IMC > 30
Kg/m2), gestação e puerpério, contraceptivo hormonal oral ou terapia de reposição
hormonal com estrógeno, paresia ou plegia de membros inferiores, paciente crítico
(UTI).
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Contraindicações à profilaxia farmacológica:
Absolutas: alergia a heparina ou heparina de baixo peso molecular (HBPM),
plaquetopenia induzida por heparina (HIT). Sangramentos ativos não controlados
após procedimento cirúrgico ou endoscópico, ou correção de diáteses hemorrágicas.
Relativas: Cirurgia intracraniana ou intraocular recente (01 mês), punção
raquimedular ou peridural nas últimas 12-24h, plaquetopenia, coagulopatia (TTPA >
60s

ou

TP-RNI

PRIMEIRA LINHA
Enoxaparina. Dose: 40mg via subcutânea a cada 24 horas
SEGUNDA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 5000 UI via subcutânea a cada 8 horas.
POPULAÇÃO ESPECIAL
Gestantes: Enoxaparina. Dose: 40mg via subcutânea a cada 24 horas.

>1,5)
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5.1.2. ANTICOAGULAÇÃO PLENA (TRATAMENTO)
POPULAÇÃO ESPECIAL
GESTANTES:
Para tratamento de situações que requeiram anticoagulação na gestação,
deve ser individualizada a dose de acordo com o peso da paciente seguindo os
seguintes critérios:
Quadro 01. Correlação de dose por peso para Gestantes
Peso

< 50Kg

50–69 kg

70–90 kg

>90 kg

Dose

Enoxaparina

Enoxaparina 60mg

Enoxaparina 80mg

Enoxaparina

40mg duas vezes

duas vezes ao dia

duas vezes ao dia

100mg duas vezes

ao dia

5.1.2.1.

ao dia

TRATAMENTO DO TEV

a) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg), sem contraindicação à anticoagulação oral e com função renal
normal:
Obs.: considera-se contraindicação para anticoagulação oral: pacientes
instáveis, portadores de neoplasia ativa, em situações que possa ser necessária
intervenção cirúrgica.
PRIMEIRA LINHA
Heparina (HNF ou HBPM) nos primeiros dias do uso da Varfarina, até que se
confirme RNI entre 02 e 03.
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SEGUNDA LINHA
Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.
TERCEIRA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

b) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg), com contraindicação à anticoagulação oral e com função renal
normal:
PRIMEIRA LINHA
Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.
SEGUNDA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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c) Pacientes hemodinamicamente instáveis (Pressão Arterial Sistólica < 90
mmHg) ou com insuficiência renal (depuração de creatinina <30mL/min) ou
com obesidade severa (IMC>40 kg/m2):
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada (podendo ou não preceder trombólise sistêmica
quando indicada). Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18 U/kg/h sob
bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

5.1.2.2.

TEP RELACIONADA AO CÂNCER, PUERPÉRIO OU DOENÇA
HEPÁTICA E COAGULOPATIA:
PRIMEIRA LINHA

Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.
SEGUNDA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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5.1.2.3.

TRATAMENTO DA TVC (Trombose Venosa Cerebral)

a) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg) e com função renal normal:
PRIMEIRA LINHA
Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.
SEGUNDA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

b) Pacientes hemodinamicamente instáveis (Pressão Arterial Sistólica < 90
mmHg) ou com insuficiência renal (depuração de creatinina <30mL/min) ou
com obesidade severa (IMC>40 kg/m2):
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada (podendo ou não preceder trombólise sistêmica
quando indicada). Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18 U/kg/h sob
bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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5.1.2.4.

IAM COM SUPRA DE ST (ANTIGO IAM COM ONDA Q):

Considerando que, dentre as atuais enoxaparinas disponíveis no mercado
brasileiro, a única que possui indicação em bula para uso no Infarto Agudo do
Miocárdio com onda Q/Supra de ST é a de nome comercial Clexane®, para uso
específico nesta patologia será priorizado em todas as situações de abastecimento o
uso de Clexane®, até que outras enoxaparinas obtenham o registro para utilização
nesta indicação.
Diante disso, para garantir o uso racional desse medicamento, será
necessário recorrer ao uso de um formulário específico para dispensação de
Clexane® (Anexo 1), que conterá expressamente a indicação clínica e ficará a cargo
da Farmácia Hospitalar a análise e dispensação.
PRIMEIRA LINHA
Enoxaparina (Clexane®) 30 mg EV em bolus, seguida de 01 mg/kg SC a cada
12 horas durante 08 dias ou até a alta hospitalar em pacientes com menos de 75
anos.
Não administrar a dose de ataque EV em pacientes acima de 75 anos e
manter Enoxaparina 0,75 mg/Kg SC a cada 12 horas.
Utilizar 01 mg/Kg ao dia em pacientes com depuração de creatinina < 30
mL/min.
SEGUNDA LINHA
HNF 60/UI Kg EV (Ataque), máximo de 4.000UI, seguido por infusão contínua
de 12 UI/Kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter por um período
mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o TTPa permaneça entre 1,5 e
2,0 vezes o controle.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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5.1.2.5.

IAM SEM SUPRA DE ST, ANGINA INSTÁVEL E TRATAMENTO DE
TROMBOS INTRACAVITÁRIOS
PRIMEIRA LINHA

Enoxaparina 30 mg EV em bolus, seguida de 01 mm/kg SC a cada 12 horas
durante 08 dias ou até a alta hospitalar em pacientes com menos de 75 anos.
Não administrar a dose de ataque EV em pacientes acima de 75 anos e
manter Enoxaparina 0,75 mg/Kg SC a cada 12 horas.
Utilizar 01 mg/Kg ao dia em pacientes com depuração de creatinina < 30
mL/min.
SEGUNDA LINHA
HNF 60/UI Kg EV (Ataque), máximo de 4.000UI, seguido por infusão contínua
de 12 UI/Kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter por um período
mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o TTPa permaneça entre 1,5 e
2,0 vezes o controle.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

5.1.2.6.

ANTICOAGULAÇÃO
CLAMPEAMENTO

INTRAOPERATÓRIA
VASCULAR),

(QUANDO

ANTICOAGULAÇÃO

HÁ
PÓS-

OPERATÓRIA (REVASCULARIZAÇÃO DE MEMBROS, CORREÇÃO
DE ANEURISMA, PROFILAXIA PARA TVP, ENTRE OUTROS)
PRIMEIRA LINHA
Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas por até 03 dias.
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SEGUNDA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
a 22 U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de
tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores
entre 1,5 a 2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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5.2.

NÍVEL DE ATIVAÇÃO 2: ENOXAPARINA COM DUAS OU MAIS
APRESENTAÇÕES

COM

ESTOQUE

ZERADO

NOS

HOSPITAIS

ASSOCIADO À AUSÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO
VIGENTE
Nota: Na ocasião de desabastecimento do mercado, a existência de ata
vigente com empenho atrasado será considerada sem Ata vigente para efeito deste
Plano de Contingência.
Neste nível de ativação a enoxaparina deverá ser reservada para gestantes,
principalmente em nível ambulatorial. Deverá ser incentivado o uso de varfarina para
pacientes atendidos ambulatorialmente que não possuem contraindicação à
anticoagulação oral.
INDICAÇÃO CLÍNICA:
5.2.1. PROFILAXIA DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS
Incluem-se: Tromboembolismo Venoso (TEV), trombose venosa profunda
(TVP), tromboembolia pulmonar (TEP)
Perfil de pacientes: todos em risco moderado ou elevado para eventos
tromboembólicos, exceto gestantes.
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 5000 UI via subcutânea a cada 08 horas.
SEGUNDA LINHA
Enoxaparina. Dose: 40mg via subcutânea a cada 24 horas.
POPULAÇÃO ESPECIAL
Gestantes: Enoxaparina. Dose: 40mg via subcutânea a cada 24 horas.
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5.2.2. ANTICOAGULAÇÃO PLENA (TRATAMENTO)
POPULAÇÃO ESPECIAL
Gestantes: Para tratamento de situações que requeiram anticoagulação na
gestação, deve ser individualizada a dose de acordo com o peso da paciente
seguindo os seguintes critérios:
Quadro 02. Correlação de dose por peso para Gestantes
<50Kg

50–69 kg

70–90 kg

>90 kg

Enoxaparina 40 mg

Enoxaparina 60 mg

Enoxaparina 80 mg

Enoxaparina 100 mg

duas vezes ao dia

duas vezes ao dia

duas vezes ao dia

duas vezes ao dia

Peso

Dose

5.2.2.1.

TRATAMENTO DO TEV

a) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg), sem contraindicação à anticoagulação oral e com função renal
normal:
Obs.: considera-se contraindicação para anticoagulação oral: pacientes
instáveis, portadores de neoplasia ativa, em situações que possa ser necessária
intervenção cirúrgica.
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada nos primeiros dias do uso da Varfarina, até que se
confirme RNI entre 02 e 03.
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SEGUNDA LINHA

Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
TERCEIRA LINHA

Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.

b) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg), com contraindicação à anticoagulação oral e com função renal
normal:
PRIMEIRA LINHA

Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
SEGUNDA LINHA

Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.
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c) Pacientes hemodinamicamente instáveis (Pressão Arterial Sistólica < 90
mmHg) ou com insuficiência renal (depuração de creatinina <30mL/min) ou
com obesidade severa (IMC>40 kg/m2):
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada (podendo ou não preceder trombólise sistêmica
quando indicada). Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18 U/kg/h sob
bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

5.2.2.2.

TEP RELACIONADA AO CÂNCER, PUERPÉRIO OU DOENÇA
HEPÁTICA E COAGULOPATIA
PRIMEIRA LINHA

Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
SEGUNDA LINHA

Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.
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5.2.2.3.

TRATAMENTO DA TVC (Trombose Venosa Cerebral)

a) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg) e com função renal normal:
PRIMEIRA LINHA

Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de
18U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo
de tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5
a 2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
SEGUNDA LINHA
Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas.

b) Pacientes hemodinamicamente instáveis (Pressão Arterial Sistólica < 90
mmHg) ou com insuficiência renal (depuração de creatinina <30mL/min) ou
com obesidade severa (IMC>40 kg/m2):
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada (podendo ou não preceder trombólise sistêmica
quando indicada). Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18U/kg/h sob
bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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5.2.2.4.

IAM COM SUPRA DE ST (ANTIGO IAM COM ONDA Q):

Considerando

que, dentre as atuais enoxaparinas disponíveis no

mercado brasileiro, a única que possui indicação em bula para uso no Infarto Agudo
do Miocárdio com onda Q/Supra de ST é a de nome comercial Clexane®, para uso
específico nesta patologia será priorizado em todas as situações de abastecimento o
uso de Clexane®, até que outras enoxaparinas obtenham o registro para utilização
nesta indicação.
Diante disso, para garantir o uso racional desse medicamento, será
necessário recorrer ao uso de um formulário específico para dispensação de
Clexane® (Anexo 1), que conterá expressamente a indicação clínica e ficará a cargo
da Farmácia Hospitalar a análise e dispensação.
PRIMEIRA LINHA

HNF 60/UI Kg EV (Ataque), máximo de 4.000UI, seguido por infusão contínua
de 12 UI/Kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter por um período
mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o TTPa permaneça entre 1,5 e
2,0 vezes o controle.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
SEGUNDA LINHA

Enoxaparina (Clexane®) 30 mg EV em bolus, seguida de 01 mg/kg SC a cada
12 horas durante 08 dias ou até a alta hospitalar em pacientes com menos de 75
anos.
Não administrar a dose de ataque EV em pacientes acima de 75 anos e
manter Enoxaparina 0,75 mg/Kg SC a cada 12 horas.
Utilizar 01 mg/Kg ao dia em pacientes com depuração de creatinina < 30
mL/min.
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5.2.2.5.

IAM SEM SUPRA DE ST, ANGINA INSTÁVEL E TRATAMENTO DE
TROMBOS INTRACAVITÁRIOS
PRIMEIRA LINHA

HNF 60/UI Kg EV (Ataque), máximo de 4.000UI, seguido por infusão contínua
de 12 UI/Kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter por um período
mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o TTPa permaneça entre 1,5 e
2,0 vezes o controle.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
SEGUNDA LINHA
Enoxaparina 30 mg EV em bolus, seguida de 1 mm/kg SC a cada 12 horas
durante 08 dias ou até a alta hospitalar em pacientes com menos de 75 anos.
Não administrar a dose de ataque EV em pacientes acima de 75 anos e
manter Enoxaparina 0,75 mg/Kg SC a cada 12 horas.
Utilizar 01 mg/Kg ao dia em pacientes com depuração de creatinina < 30
mL/min.

5.2.2.6.

ANTICOAGULAÇÃO
CLAMPEAMENTO

INTRAOPERATÓRIA
VASCULAR),

(QUANDO

ANTICOAGULAÇÃO

HÁ
PÓS-

OPERATÓRIA (REVASCULARIZAÇÃO DE MEMBROS, CORREÇÃO
DE ANEURISMA, PROFILAXIA PARA TVP, ENTRE OUTROS)
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
a 22 U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de
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tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores
entre 1,5 a 2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
SEGUNDA LINHA
Enoxaparina. Dose: 01 mg/kg via subcutânea de 12/12 horas ou 1,5 mg/kg via
subcutânea a cada 24 horas por até 03 dias.
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5.3.

NÍVEL DE ATIVAÇÃO 3: AUSÊNCIA DE ESTOQUE DE ENOXAPARINA

Neste nível de ativação, as medidas tomadas no nível 02 não foram
suficientes para evitar o desabastecimento total de enoxaparina. Em virtude de
atualmente não haver outras heparinas de baixo peso molecular padronizadas na
SESDF, não haverá segunda linha de tratamento descrita para este nível neste
plano de contingência. No entanto, está definido como recomendação o estudo de
novas padronizações que possam figurar como alternativa terapêutica nesse
cenário.
INDICAÇÃO CLÍNICA:
5.3.1. PROFILAXIA DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS
Incluem-se: Tromboembolismo Venoso (TEV), trombose venosa profunda
(TVP), tromboembolia pulmonar (TEP)
Perfil de pacientes: todos em risco moderado ou elevado para eventos
tromboembólicos, exceto gestantes.
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 5000 UI via subcutânea a cada 08 horas.
POPULAÇÃO ESPECIAL
Gestantes: Heparina não fracionada Dose: 5000 UI via subcutânea a cada 08
horas.
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5.3.2. ANTICOAGULAÇÃO PLENA (TRATAMENTO)
POPULAÇÃO ESPECIAL
Gestantes: Neste nível de ativação, as gestantes deverão ser tratadas com
Heparina Não Fracionada a critério médico.
5.3.2.1.

TRATAMENTO DO TEV

a) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg), sem contraindicação à anticoagulação oral e com função renal
normal:
Obs.: considera-se contraindicação para anticoagulação oral: pacientes
instáveis, portadores de neoplasia ativa, em situações que possa ser necessária
intervenção cirúrgica.
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada nos primeiros dias do uso da Varfarina, até que se
confirme RNI entre 02 e 03.
SEGUNDA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas quando
se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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b) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg), com contraindicação à anticoagulação oral e com função renal
normal:
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

c) Pacientes hemodinamicamente instáveis (Pressão Arterial Sistólica < 90
mmHg) ou com insuficiência renal (depuração de creatinina <30mL/min) ou
com obesidade severa (IMC>40 kg/m2):
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada (podendo ou não preceder trombólise sistêmica
quando indicada). Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18 U/kg/h sob
bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

31

5.3.2.2.

TEP RELACIONADA AO CÂNCER, PUERPÉRIO OU DOENÇA
HEPÁTICA E COAGULOPATIA
PRIMEIRA LINHA

Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

5.3.2.3.

TRATAMENTO DA TVC (Trombose Venosa Cerebral)

a) Pacientes hemodinamicamente estáveis (Pressão Arterial Sistólica > 90
mmHg) e com função renal normal:
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de
18U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo
de tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5
a 2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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b) Pacientes hemodinamicamente instáveis (Pressão Arterial Sistólica < 90
mmHg) ou com insuficiência renal (depuração de creatinina <30mL/min) ou
com obesidade severa (IMC>40 kg/m2):
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada (podendo ou não preceder trombólise sistêmica
quando indicada). Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18U/kg/h sob
bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores entre 1,5 a
2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

5.3.2.4.

IAM COM SUPRA DE ST (ANTIGO IAM COM ONDA Q):
PRIMEIRA LINHA

HNF 60/UI Kg EV (Ataque), máximo de 4.000UI, seguido por infusão contínua
de 12 UI/Kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter por um período
mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o TTPa permaneça entre 1,5 e
2,0 vezes o controle.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
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5.3.2.5.

IAM SEM SUPRA DE ST, ANGINA INSTÁVEL E TRATAMENTO DE
TROMBOS INTRACAVITÁRIOS
PRIMEIRA LINHA

HNF 60/UI Kg EV (Ataque), máximo de 4.000UI, seguido por infusão contínua
de 12 UI/Kg/hora, máximo de 1.000 UI/hora, inicialmente. Manter por um período
mínimo de 48 horas com ajustes na infusão para que o TTPa permaneça entre 1,5 e
2,0 vezes o controle.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.

5.3.2.6.

ANTICOAGULAÇÃO
CLAMPEAMENTO

INTRA-OPERATÓRIA
VASCULAR),

(QUANDO

ANTICOAGULAÇÃO

HÁ
PÓS-

OPERATÓRIA (REVASCULARIZAÇÃO DE MEMBROS, CORREÇÃO
DE ANEURISMA, PROFILAXIA PARA TVP, ENTRE OUTROS)
PRIMEIRA LINHA
Heparina não fracionada. Dose: 80 U/kg em bolus intravenoso, seguido de 18
a 22 U/kg/h sob bomba de infusão contínua, ajustando dose conforme índice de
tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) sérica, objetivando atingir valores
entre 1,5 a 2,5 vezes o valor basal inicial.
Solicitar TTPA a cada 06 horas, espaçando- se para controles de 12 horas
quando se obtiver 02 controles seguidos dentro da faixa ideal.
Obs.: Na ocorrência de desabastecimento de HNF, considerar-se-á o nível de
ativação 01, primeira linha (enoxaparina).
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6.

INFORMAÇÕES DIVERSAS
6.1.

DILUIÇÃO DE HNF

As Diluições para Heparina não fracionada sugeridas para a maioria das indicações:


Heparina Sódica (5000 UI/ml) – 25.000 UI ou 05 ml



Solução Glicosada 5% 245mL
Concentração final da Solução: Heparina 100 UI /ml

Outros diluentes apropriados para preparar uma solução de infusão são: glicose a
5% e a 10%, cloreto de sódio a 0,9%, cloreto de sódio a 0,9% + glicose a 2,5% e solução de
Ringer.
As soluções para infusão possuem validade de até 24 horas após sua preparação.
6.2.

NORMOGRAMA DE AJUSTE DE ANTICOAGULAÇÃO PLENA COM HNF

Podem-se utilizar vários normogramas de ajustes. O mais conhecido, porém
complexo é o de Raschke ET AL.
Diluição:


Heparina Sódica (5000 UI/ml) – 25.000 UI ou 5 ml



Solução Glicosada 5% 245mL
Concentração final da Solução: Heparina 100 UI /ml

Quadro 3. Normograma de Raschke (adaptado)
TTPA
<35
35-45
46-60
61-85
86-110
>110

Bolus
80 u/kg
40 ui/kg
40 ui /kg
0
0
0

Interrupção
0
0
0
0
0
60 minutos

Mudança na infusão
Aumentar 4u/Kg/h
Aumentar 3u/Kg/h
Aumentar 2u/Kg/h
Manter a infusão
Reduzir 2u/Kg/h
Reduzir 4u/kg/h
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7.

METAS, AÇÕES E INDICADORES

Quadro 4. Metas e Unidades da SES-DF responsáveis
Meta

Ação/Indicador

Responsável pelo Monitoramento do Indicador

Estoque dos anticoagulantes com previsão de

Cálculo do Ponto de Ressuprimento

GEPROLAB/DIPRO/SULOG

Cumprimento do prazo de entrega

DLOG/SULOG

Monitoramento da disponibilidade dos

Dados de comercialização notificados pela ANVISA

DIASF/CATES

medicamentos no mercado nacional e aquisição

e pelos fabricantes

abastecimento superior a 60 dias
Monitoramento dos prazos de entrega das
aquisições

por outras unidades
Publicização do Plano de Contingência

Publicação no DODF

GAFAE/DIASF

Publicação no Site da SES-DF e outras estratégias
de comunicação pactuadas com a ASCOM/CTINF
Implantar e implementar o plano de

Porcentagem de Referências Técnicas

contingência em 100% das Unidades de Saúde

Assistenciais, Núcleos de Farmácia Clínica e

Elaboração do Protocolo de Atenção à Saúde de

GAFAE/DIASF

Núcleos de Logística Farmacêutica capacitados

DISAH/CATES

Aprovação do Protocolo pela CPPAS

RTD/DISAH/CATES

Prazo de conclusão do processo de aquisição

CEIC/SUAG

Anticoagulantes
Monitoramento dos Processos de Aquisição de
medicamentos e insumos laboratoriais (TAP,
TTPA e RNI)

Resultado do processo de aquisição
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7.1.

ALERTAS PARA ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE AÇÃO

À GEPROLAB/DIPRO/SULOG caberá o monitoramento do Ponto de Controle
de estoque e em caso de quantitativo inferior ao estabelecido neste Plano de
contingência deverá comunicar formalmente à GAFAE/DIASF.
À DLOG/SULOG caberá o monitoramento do Ponto de Controle de entrega
dos medicamentos pelo fornecedor e em caso de atraso ao estabelecido nas
Condições de Entrega do Pedido de Aquisição de Material (PAM) deverá comunicar
formalmente à GAFAE/DIASF.
À DIASF/CATES caberá o monitoramento com busca ativa de informações
sobre comercialização das alternativas terapêuticas medicamentosas descritas
neste Plano de Contingência e deverá comunicar periodicamente sobre o horizonte
mercadológico à GAFAE/DIASF.
À GAFAE/DIASF caberá a comunicação dos níveis de ativação descritos
neste Plano de Contingência às Referências Técnicas Distritais, Núcleos de
Farmácia Clínica e Núcleos de Logística Farmacêutica e solicitação de inclusão de
alertas à CTINF e ASCOM.
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8.

CRITÉRIOS DE DESATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Quadro 05. Critérios de Desativação

Indicadores de Monitoramento
1. Elaboração e submissão para CPPAS do Protocolo de Atenção à Saúde de
Anticoagulação na SES-DF
2. Aprovação pela CCFT de novas alternativas terapêuticas a serem ofertadas
pela SES-DF, ocasião em que um novo protocolo deverá ser elaborado.
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ANEXOS
Anexo 1. Formulário de Dispensação do Enoxaparina

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ENOXAPARINA
Nome:

Reg. SES:

Unid. de Saúde:

Clínica:

Ambulatório

Diagnóstico:

Gestante:

Idade:

Peso:

Nível de Ativação 1

Sim

Emergência
Não

ClCR:
Nível de Ativação 2

ATENÇÃO: De acordo com o Plano de Contingência para o Uso Racional de Anticoagulantes no âmbito da SES/DF – 20172018, no Nível de Ativação 2 a Enoxaparina deverá ser reservada para gestantes, principalmente em nível ambulatorial. O seu
uso para outras finalidades poderá acarretar a falta deste medicamento para as populações mais sensíveis.

Prescrição (Dose, Apresentação, Duração)
Enoxaparina

Clexane®

ATENÇÃO: A enoxaparina de nome comercial CLEXANE® só será dispensada para casos de Infarto Agudo do
Miocárdio com Supra de ST (IAMCSST). Para maiores informações, consulte o Plano de Contingência para o
Uso Racional de Anticoagulantes no âmbito da SES/DF – 2017-2018.

Data:

Médico solicitante:

Enfermeiro Plantonista (exceto ambulatorial):
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Anexo 2. Fluxo de prescrição segundo o Uso Racional de Anticoagulantes – Nível de Ativação 01
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Anexo 3. Fluxo de prescrição segundo o Uso Racional de Anticoagulantes – Nível de Ativação 02
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Anexo 4. Fluxo de prescrição segundo o Uso Racional de Anticoagulantes – Nível de Ativação 03

