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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.




