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INTRODUÇÃO 

  
O Tribunal de Justiça de Alagoas - TJ tem recebido demandas de pacientes que, ao não 

encontrarem guarida para o atendimento de suas necessidades de dispensação ou aquisição de 

medicação nas instâncias habituais, demandam o Poder Judiciário para garantirem que o seu direito 

à saúde seja respeitado, tal como descrito no Artigo 196 da Constituição Federal brasileira de 1988, 

gerando processos judiciais. Em especial, tem-se processos que requerem o fornecimento da 

medicação Enoxaparina para pacientes, em especial, mas não exclusivamente, para gestantes. Diante 

de tais fatos, considerando: 
• a  relevância de verificar as melhores evidências na indicação deste medicamento , em relação às 

indicações, prescritor com expertise para esta indicação, dosagem, tempo de duração do tratamento e 

monitoramento para instalação e acompanhamento; 
• as contribuições técnicas apresentadas por profissionais médicos  titulados nas áreas que mais são 

indicadoras do uso da medicação Enoxaparina, docentes da Universidade Federal de Alagoas e que 

desenvolvem atividades de docência e assistência no seu Hospital Universitário; 
• a extrema necessidade das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e as contribuições trazidas 

pelas experiências dos processos judiciais a que respondem frequentemente, bem como a expertise 

dos técnicos dessas secretarias que desenvolvem as ações de controle e avaliação dos SUS, da 

vigilância em saúde e das melhores práticas de segurança do paciente, na vertente da segurança 

farmacêutica; 
• a relevância de apresentar esclarecimentos que possam orientar o julgamento das petições e decisões 

judiciais, de forma a garantir aos usuários o respeito aos princípiosda equidade e da universalidades 

da assistência em saúde, 
  
Considerando ainda o desejo de encontrar mecanismos que mitiguem a necessidade de 

judicialização na área da saúde, este  TJ resolveu, através da ação da Câmara Técnica de Saúde, 

convocar os gestores públicos de saúde e o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da 



 

 

Universidade Federal de Alagoas, para elaborarem um documento do tipo protocolo, que 

representasse o consenso possível para o uso da medicação Enoxaparina que vem sendo 

constantemente alvo de petições por suas características terapêuticas, menor risco de efeitos colaterais 

ou teratogênicos mas que é considerada como uma medicação de alto custo. 
Para chegar a este consenso, foi estabelecido que especialistas seriam ouvidos sobre o uso desta 

medicação e em seguida, representantes dos gestores das duas instâncias - estadual e municipal, se 

reuniriam com a representante do HUPAA/UFAL/EBSERH para debater e construir este protocolo. 
  

  
OBJETIVO 

  
Estabelecer  o fluxo de de dispensação da Enoxaparina aos pacientes assistidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) no estado de Alagoas. 
  

  
DEMANDANTE 

  
Tribunal de Justiça de Alagoas 

  

  

  
DATA DA SOLICITAÇÃO 

  
Março de 2019 

  

  
QUESTÕES NORTEADORAS 

  
Qual a indicação de uso da enoxaparina? 

  
Em que quantidade e por quanto tempo deve ser dispensada para o demandante? 

  

  

  
APLICAÇÃO 

  
Pacientes assistidos na rede SUS do estado de Alagoas que preencham critérios estabelecidos neste 

protocolo para uso da enoxaparina. 
  

Pacientes assistidos na rede SUS do estado de Alagoas e que, sendo demandantes de ações judiciais, 

preencham os mesmos critérios para uso da enoxaparina. 
  



 

 

  

  
I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
  

I.1 Categoria farmacológica da Enoxaparina:  Anticoagulante; heparina de baixo peso 

molecular 
I.2 Heparina de baixo peso molecular 
As heparinas de baixo peso molecular são fragmentos da heparina não fracionada e possuem 

aproximadamente 33% do peso molecular desta. Essas heparinas interagem relativamente pouco com 

o fator II, dispensando, portanto, o acompanhamento rigoroso do TTPA. Além disso, elas apresentam 

maior biodisponibilidade por via subcutânea e facilidade de aplicação (CONITEC, 2017) 
Dentre as heparinas de baixo peso molecular, destaca-se a enoxaparina, que tem demonstrado 

vantagens tais como: não atravessar a barreira placentária, esquema de administração mais fácil e 

menor risco de sangramento (CONITEC 2017). 
  
I.3 Tecnologia 
Princípio ativo: Enoxaparina sódica 
Indicação aprovada na ANVISA: As indicações da enoxaparina nas bulas dos medicamentos 

indicados acima incluem o tratamento da trombose venosa profunda com ou sem embolismo 

pulmonar; angina instável e infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST, administrado 

concomitantemente ao ácido acetilsalicílico; infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento 

ST, incluindo pacientes a serem tratados clinicamente ou com subsequente intervenção coronariana 

percutânea; profilaxia do tromboembolismo venoso, em particular aqueles associados à cirurgia 

ortopédica ou à cirurgia geral; profilaxia do tromboembolismo venoso em pacientes acamados devido 

a doenças agudas, incluindo insuficiência cardíaca, falência respiratória, infecções graves e doenças 

reumáticas; prevenção da formação de trombo na circulação extracorpórea durante a hemodiálise. 
Posologia e Forma de Administração: A via de administração da enoxaparina varia 

dependendo da indicação do produto. 
Propriedades Farmacodinâmicas: Em um sistema purificado in vitro, a enoxaparina 

apresentou alta atividade anti-Xa (aproximadamente 100 UI/mg) e baixa atividade anti-IIa ou 

antitrombina (aproximadamente 28 UI/mg), verificado através da atividade mediada por antitrombina 

II, que resulta em atividade antitrombótica em humanos. Além da sua atividade anti-Xa e anti-IIa, as 

propriedades antitrombótica e anti-inflamatória da enoxaparina foram identificadas em indivíduos 

saudáveis e em pacientes, bem como em modelos não clínicos.   
Estes incluem inibição ATIII-dependente de outros fatores de coagulação, como fator VIIa, 

indução da liberação do inibidor da Via do Fator Tecidual endógeno, assim como uma liberação 

reduzida de fator de von Willebrand do endotélio vascular para a circulação sanguínea. Estes fatores 

são conhecidos por contribuir para o efeito antitrombótico global da enoxaparina (BRASIL, 2017b). 
Propriedades farmacocinéticas: Por administração subcutânea, a biodisponibilidade absoluta 

da enoxaparina, baseada na atividade anti Xa, é próxima a 100%. A máxima atividade anti-Xa 

plasmática média é observada 3 a 5 horas após administração subcutânea. Além disso, a 

farmacocinética parece ser linear nos intervalos de dose recomendados. A variabilidade intra e 

interpacientes é baixa. Após repetidas administrações subcutâneas de 40 mg, uma vez ao dia, e de 1,5 

mg/kg uma vez ao dia, em voluntários saudáveis, o estado de equilíbrio é alcançado no 2° dia, com 

uma taxa de exposição média aproximadamente 15% maior do que após a administração de dose 

única (BRASIL, 2017b). 
A atividade plasmática anti-IIa após a administração subcutânea é aproximadamente 10 vezes 

menor do que a atividade anti-Xa. A máxima atividade anti-IIa média é observada aproximadamente 

3-4 horas após administração subcutânea e alcança 0,13 UI/mL e 0,19 UI/mL após administração 



 

 

repetida de 1 mg/kg, duas vezes ao dia e de 1,5 mg/kg, uma vez ao dia, respectivamente (BRASIL, 

2017b). 
O volume de distribuição da atividade anti-Xa da enoxaparina é de aproximadamente 5 litros 

e é próximo do volume sanguíneo. Ela é metabolizada principalmente no fígado por dessulfatação 

e/ou despolimerização, formando moléculas de peso menor, que apresentam potência biológica muito 

reduzida. Além disso, é um fármaco de baixa depuração, com média de clearance plasmático anti-Xa 

de 0,74 L/h após infusão intravenosa de 1,5 mg/kg em 6 horas. A eliminação parece ser monofásica, 

com meia-vida de aproximadamente 4 horas após uma dose subcutânea única, e até aproximadamente 

7 horas após doses repetidas. O clearance renal dos fragmentos ativos representa aproximadamente 

10% da dose administrada e a excreção renal total dos fragmentos ativos e não-ativos é de 40% da 

dose (BRASIL, 2017b). 
Contraindicações: Hipersensibilidade à enoxaparina, à heparina e seus derivados, inclusive 

outras heparinas de baixo peso molecular; hemorragias ativas de grande porte e condições com alto 

risco de desenvolvimento de hemorragia incontrolável, incluindo acidente vascular cerebral 

hemorrágico recente (BRASIL, 2017b). 
Precauções: Não deve ser administrado por via intramuscular. 
Eventos adversos da classe medicamentosa: Assim como com todos os anticoagulantes, 

hemorragia é o principal evento adverso (EA) podendo ocorrer em qualquer local, principalmente na 

presença de fatores de risco associados, como lesões orgânicas suscetíveis a sangramento, 

procedimentos invasivos ou uso de associações medicamentosas que afetam a coagulação (BRASIL, 

2017b). 
Outros eventos adversos menos comumente relatados em ensaios clínicos foram: 

trombocitose, trombocitopenia, hematoma, dor local, aumento das enzimas hepáticas, urticária, 

prurido, eritema e reação alérgica (BRASIL, 2017b). 
Registro: A enoxaparina sódica foi registrada na ANVISA pela primeira vez pela empresa 

Sanofi-Aventis Farmacêutica LTDA, em 2000, com o nome comercial Clexane®, através do número 

de registro 113000276 (BRASIL, 2017b). 
  
II. INDICAÇÕES 
  
1. Trombose venosa superficial sintomática aguda 
2. Doença isquêmica cardiaca 
a. Síndrome coronariana aguda sem elevação ST (angina instável); 
b. Infarto do miocardio com elevação ST. 
  
3. Profilaxia de tromboembolismo venoso 
a. Cirurgia bariátrica com alto risco de tromboembolismo venoso; 
b. Pacientes hospitalizados com medio e alto risco de tromboembolismo venoso; 
c. Pacientes oncológicos submetidos a cirurgias não ortopédicas de grande porte; 
d. Gestantes com médio e alto risco de evento tromboembólico venoso; 
e. Pacientes submetidos a artroplastia total de quadril ou fratura de quadril; 
f. Pacientes submetidos a artroplastia total de joelho; 
g. Pacientes alérgicos ao ácido acetilsalicilico ou a outros anticoagulantes. 
  
4. Tratamento de eventos tromboembólicos venosos 
a. Pacientes submetidos a anticoagulação com varfarina enquanto se aguarda atingir níveis 

terapêuticos (INR entre 2 e 3); 
b. Pacientes portadores de trombofilias e que tem contra-indicação ao uso de varfarina ou outros 

anticoagulantes; 
c. Gestantes. 



 

 

5. O USO DA ENOXAPARINA NA GESTAÇÃO E NO PUERPÉRIO 
Indicação do uso de enoxaparina em gestantes e puérperas 
  
1- Caso de Trombose Venosa Profunda (TVP) ou Tromboembolismo Pulmonar (TEP) na gestação 

atual. 
Dose terapêutica- - mg/kg de HBPM 12/12 h, em toda a gestação, interrompendo 24h antes do parto, 

retornando ao uso 24h pós parto até 6 semanas pós parto. 
  
2- Gestantes com passado de TVP ou TEP fazendo uso atual de anticoagulação com warfarina, 

recomenda-se a troca por heparina de baixo peso molecular (enoxaparina), mg/kg 12/12h, 

durante a gestação e até 6 semanas pós parto 
  
3- Gestante com passado de TVP ou TVP relacionado a efeitos hormonais (gestação, pós parto ou em 

uso de contraceptivos hormonais) sem uso atual de anticoagulação - HBPM 40 mg/dia, 

durante a gestação, até 6 semanas pós parto. 
  
4- Gestantes que não apresentam TVP ou TEP, mas com risco aumentado para estes eventos 

beneficiam-se do uso profilático de heparina (40 mg/dia, durante a gestação até 6 semanas 

pós parto: 
  
PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIAS, COMPROVADAS: 
  

A) Trombofilias de alto risco: deficientcia de antitrombina; fator V de Leiden com homozigose; 

gene recombinante da protrombina mutante em homozigose; síndrome do anticorpo antifosfolipe 

(saaf); associação de trombofilias. Nestes casos há benefício de uso de dose intermediária de HBPM 

(40 mg dia) 
  
B)  Trombofilias de baixo risco: homocisteína aumentada: fator V de Leiden em heterozigose; gene 

recombinante da protrombina mutante em heterozigose; deficiência de proteina C; deficiência 

de proteína S; suspeita de SAAF 
  
C) Suspeitos por mal passado obstétrico, em investigação: uma ou mais mortes inexplicadas de fetos 

morfologicamente normais, acima de 10 semanas; um ou mais partos prematuros de neonatos 

morfologicamente normais, anteriores a 34 semanas, devidos à eclampsia ou pré eclampsia 

grave; insuficiência placentária; tres ou mais abortos espontâneos precoces (<10 semanas), 

consecutivos e inexplicados, excluídas as causas maternas anatômicas e hormonais, bem como 

as cromossômicas do casal; anticoagulante lúpico; anticorpos anticardiolipina IgG ou IgM 

presentses no soro ou plasma, em médio ou alto título (>40 GPL); anticorpos anti 2 

glicoproteina | IgG ou IgM presentes no soro ou plasma, em títulos acima do percentil 99 
  
D) Morbidades clínicas relevantes: anemia falciforme; proteinúria nefrótica > 3,59/24h; cardiopatias 

valvares mecânicas; fibrilação ou flutter atrial; doenças reumatológicas em atividade com necessidade 

de internação; neoplasias malignas 
  
E)  Imobilidade no leito por período superior a 7 dias, sobretudo nos casos de IMC > 30 kg/m2 
  



 

 

  
III. FLUXOGRAMA PARA LIBERAÇÃO DA ENOXAPARINA 

  
III.1. Requisitos necessários para liberação da medicação 
  
a. Relatorio médico de profissional especialista em uma das seguintes áreas: angiologia; cardiologia; 

obstetrícia; hematologia; cirurgia bariátrica; oncologia; reumatologia; ortopedia/traumatologia; 
1.1.1 a.1. No relatório médico do especialista deve constar: Diagnóstico do paciente e o respectivo 

CID, com cópia dos exames comprobatórios quando for o caso e não se tratar de gestação; 

justificativa do uso da enoxaparina em detrimento de outras opções terapêuticas, estimativa de 

tempo de uso da medicação; se há urgência do uso do medicamento. No relatório médico deve 

constar ainda Neste caso, deve esclarecer o porque da opção quando a Warfarina é a droga de eleição 

para tratamento. Essa observação não se aplica à gestação em virtude da segurança do feto, posto que 

esta droga não atravessa a barreira placentária. 
b. Receita médica feita por especialista especificado no item a; 

b.1. Na receita médica deve constar o esquema posológico e quantidade de 

ampolas necessária de acordo com o tempo estimado de tratamento; 
c. Exames complementares: Hemograma; TAP; TTPA ureia; creatinina. 
d. Monitoramento: A cada 3 meses; novo relatório médico especificando a necessidade de 

continuação do tratamento; receita médica nova; exames complementares: Hemograma; TAP; TTPA 

ureia; creatinina, quando não se tratar de gestação ou quando for o caso de uso prolongado de acordo 

com o CID 
e. Na indicação de uso da Enoxaparina na gestação, fica estabelecido o uso na concentração de 40mg 

pelo tempo da gestação restante após a indicação e pelo tempo de até seis semanas pós-parto. 

Qualquer alteração deste prazo ou de indicação de outra concentração, o médico deverá apresentar 

justificativa que contemple os resultados dos exames que comprovem a necessidade de extensão do 

tratamento ou concentração acima de 40mg. 
  
OBS.: Embora seja necessário, prudente e adequado a adoção de protocolos orientadores da conduta 

médica diante de situações que os estudos epidemiológicos apresentam como sendo esperadas, 

deve ser levado em conta que cada paciente é um paciente com características próprias, 

sujeitos a idiossincrasias que irão exigir condutas especialmente traçadas para a sua condição. 

Nesses casos, a expertise médica deverá ser levada em conta, mediante relatório médico 

circunstanciado comprovado através de exames que mostrem a exceção à regra adotada. 
  
III. 2. Fluxograma de liberação da enoxaparina para a gestação 
  
Com base nas informações técnicas apresentadas neste documento e nas melhores evidências 

encontradas em pesquisas arroladas na base de dados UpToDate, no Fluxograma adotado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Campinas/SP e nas contribuições apresentadas por experts do 

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da UFAL, bem como o aporte prático apresentado em 

reuniões do grupo de trabalho composto pelo Núcleo Interinstitucional de Judicialização da Saúde – 

NIJUS, fica estabelecido o seguinte fluxo para dispensação da Enoxaparina: 
  
1. Quanto à responsabilidade pela disponibilização: 
  
1.1. O Ministério da Saúde, em conformidade com a Portaria Nº 10, de 24 de janeiro de 2018, é 

responsável pela oferta (aquisição e dispensação) da medicação para as gestantes na concentração 



 

 

de 40mg. A medicação adquirida será encaminhada para o Componente Especializado de 

Assistência Farmacêutica na capital e descentralizada para os municípios do Estado conforme a 

capacidade instalada. 
  
1.2. Quando a gestante for trombofílica ou portar outra condição prévia que necessite do uso da 

Enoxaparina deverá ser encaminhada pelo obstetra à unidade de referência de média ou alta 

complexidade devendo a dispensação da medicação ser garantida pela Secretaria Estadual 

de Saúde 
  
1.3 Nas demais indicações do uso da Enoxaparina, nas concentrações que forem necessárias a 

SESAU, através do CEAF será a responsável pela dispensação do medicamento 
  
2.  Quanto ao fluxo: 
  
2.1. Quando não houver diagnostico prévio de Trombofilia a paciente deverá apresentar na CEAF 

os seguintes documentos: 
  

1. Relatório médico que comprove a existência de trombo ou que comprove a história prévia de TVP 

ou TEP ou ambas as situações, justificando indicação de uso de enoxaparina conforme descrito neste 

protocolo 
2. Prescrição médica em duas vias contendo posologia e tempo de uso do medicamento conforme já 

descrito 
3. Formulário de “solicitação de Enoxaparina para gestantes” – preenchido pelo seu médico do pré-

natal 
4. Cópia de documento de identidade 
6. Cópia do cartão SUS 
  
Após avaliação da documentação e autorização da CEAF através do formulário de “dispensação de 

enoxaparina-uso exclusivo da CEAF” o medicamento será dispensado mensalmente, durante período 

de gestação até seis semanas pós-parto seguindo os seguintes passos: 
  
2.1.1. FLUXO PARA DISPENSAÇÃO INICIAL: 
2.1.1.1. Paciente deverá entregar documentos relacionados no CEAF 
2.1.1.2. CEAF pelo setor competente analisa a documentação entregue, solicita complementação 

quando for o caso e encaminha a documentação apresentada com avaliação para entrega do 

medicamento 
2.1.1.3. CEAF pelo setor competente autoriza a entrega do quantitativo para o primeiro mês de 

tratamento à paciente, retendo seus documentos em processo próprio 
  

  
2.1.2. FLUXO PARA RENOVAÇÃO MENSAL: 
  
2.1.2.1 Paciente deverá entregar CEAF, no setor competente, nova prescrição atualizada mensalmente 

pelo seu médico do pré-natal. 
  



 

 

2.1.2.2 Setor competente da CEAF anexa a nova prescrição atualizada à documentação no processo 

próprio, com o formulário de dispensação devidamente preenchido e solicita a liberação do novo 

quantitativo para mais 30 dias, a ser entregue à paciente, retendo o processo com a documentação 

acrescida de cada nova receita 
  
2. Quando houver diagnostico prévio de Trombofilia ou qualquer outro agravo que exija o uso 

da Enoxaparina, incluindo as gestantes que já usavam a Warfarina: 
  
NOTA 1: A substituição da Warfarina será obrigatória em razão de não trazer riscos para o concepto, 

considerando que a Enoxaparina não atravessa a barreira placentária 
  
NOTA 2: Quando houver necessidade de prosseguir com o uso da medicação por mais de seis 

semanas de puerpério, o médico prescritor poderá vir a ser o próprio obstetra que acompanhou a 

paciente no pré-natal ou um dos especialistas citados neste protocolo, conforme o agravo apresentado 

pela puérpera. 
Neste caso, o médico deverá apresentar novo relatório sobre a condição da paciente e nova 

justificativa detalhada para manutenção da medicação, a nova prescrição contendo o quantitativo 

de doses a ser liberado e os exames protocolares comprobatórios da necessidade: Hemograma; TAP; 

TTPA ureia; creatinina. 
  
NOTA 3: Quando a realização de exames for necessária o HEMOAL será a referência para esta 

gestante ter acesso e realizá-los. Os resultados dos exames acompanharão a nova prescrição 

juntamente com o relatório e justificativa; O setor competente do CEAF recebe a documentação da 

paciente, analisa e solicita a liberação do quantitativo requisitado da medicação. 
  
NOTA 4: Se a paciente deixar de necessitar da medicação deverá devolver o saldo não utilizado 

ao CEAF para que possa beneficiar outra pessoa 
  
III. Fluxograma de liberação da enoxaparina para outras afecções: 
  
3.1. Os pacientes com diagnóstico de afecção caracterizada por distúrbio hemorrágico são 

considerados como pacientes que necessitam de assistência (ou atenção) de média ou alta 

complexidade. A Enoxaparina não é a droga de primeira linha para todos os casos, porém, sendo uma 

medicação considerada de alto custo, é prescrita quando suas vantagens superam as apresentadas 

pelas medicações mais comumente utilizadas. 
Nesta circunstância, entende-se que a esfera estadual da hierarquização da atenção à saúde é 

responsável pela entrega da Enoxaparina aos pacientes requisitantes, mediante o cumprimento do 

fluxo definido neste protocolo. 
  
3.2. Para ter acesso à medicação o paciente deverá entregar a seguinte documentação: 
  
Cópia do Cartão SUS 
Cópia de documento de identificação com foto 
Comprovante de endereço, inclusive quando residir em outro município diferente de Maceió 
Relatório produzido por médico dentre as especialidades inicialmente descritas justificando a 

indicação de uso de enoxaparina contendo os elementos descritos neste protocolo 
Diagnóstico com o respectivo CID 



 

 

Resultado de exames comprobatórios do diagnóstico firmado pelo médico especialista nas áreas 

descritas neste protocolo 
Prescrição médica em duas vias contendo posologia e tempo de uso do medicamento 
Formulário de “solicitação de enoxaparina para pacientes com distúrbios hemorrágicos” ou, 

pontualmente necessitado de prevenção de TVP, – preenchido pelo seu médico especialista, conforme 

principais indicações descritas neste documento. 
  
3.2.1 – Fluxo para entrega inicial: 
3.2.1.1. Paciente comparece ao CEAF, no setor competente e entrega a documentação descrita; 
3. 2.1.2.  CEAF analisa a documentação recebida e abre o correspondente processo anexando a 

documentação recebida 
3.2.1.3. CEAF dispensa a medicação conforme a prescrição médica no quantitativo necessário para 

30 dias e agenda o retorno do paciente quando a situação exigir continuidade. 
  
3.2.2 – Fluxo para renovação mensal: 
3.2.2.1. Paciente comparece ao CEAF, no setor competente e entrega a nova prescrição que deve estar 

feita conforme estabelecido neste protocolo; 
3.2.2.2. O Setor competente do CEAF recebe a prescrição e caso esteja completa, anexa ao processo 

do/a paciente, liberando a quantidade da medicação suficiente para 30 dias; Caso esteja faltando 

alguma informação, a prescrição é devolvida para adicionar as informações faltantes; 
3.2.2.3. Ao final do terceiro mês consecutivo o médico prescritor solicitará exames para avaliar se 

haverá continuidade do tratamento tais como:  Hemograma; TAP; TTPA, dosagem de ureia; 

dosagem da creatinina. 
3.2.2.4. Paciente comparece ao CEAF e entrega a nova receita e os resultados dos exames no setor 

competente que analisa a documentação e, estando completa, libera a medicação para 30 dias, 

voltando ao fluxo habitual até não mais haver necessidade do uso do medicamento. Esses documentos 

serão anexados ao processo aberto para esta finalidade. 
  
NOTA 1: Quando os exames forem necessários o HEMOAL será a referência para que a pessoa 

possa ter acesso e realizá-los. 
O Fluxograma descrito poderá ser visto na Figura 1 
  

  

  
Figura 1. Fluxograma de dispensação da Enoxaparina. Maceió, 2019. 
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