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Injeção de enoxaparina
pronunciado como (ee nox a pa' rin)

AVISO IMPORTANTE:

Se você tiver anestesia epidural ou espinhal ou uma punção espinhal enquanto estiver tomando um 
anticoagulante, como a enoxaparina, corre o risco de ter um coágulo de sangue na coluna ou ao redor da 
coluna que pode causar paralisia. Informe o seu médico se estiver a tomar outros anticoagulantes ('diluentes 
do sangue'), como varfarina (Coumadin), anagrelida (Agrylin), aspirina ou anti-inflamatórios não esteróides 
(ibuprofeno, naproxeno), cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix), dipiridamol (Persantine), eptifibatide 
(Integrilin), prasugrel (Effient), sulfinpirazona (Anturane), ticlopidina (Ticlid) e tirofiban (Aggrastat).

Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: dormência, formigueiro, 

fraqueza ou paralisia nas pernas e perda de controlo sobre a bexiga ou intestinos.

Converse com seu médico sobre o risco de tomar enoxaparina. Mantenha todas as consultas com o seu médico.

por que este medicamento é prescrito?

A enoxaparina é usada para prevenir coágulos sanguíneos na perna em pacientes que estão em repouso na cama ou que estão sendo 

submetidos a substituição do quadril, substituição do joelho ou cirurgia de estômago. É usado em combinação com aspirina para prevenir 

complicações de angina (dor no peito) e ataques cardíacos. Também é usado em combinação com a varfarina para tratar coágulos 

sanguíneos na perna. A enoxaparina está em uma classe de medicamentos chamados heparinas de baixo peso molecular. Funciona 

impedindo a formação de substâncias que causam coágulos.

como este medicamento deve ser usado?

A enoxaparina vem como uma injeção em uma seringa para ser injetada sob a pele (por via subcutânea), mas não no 

músculo. Geralmente é administrado duas vezes ao dia. Você provavelmente começará a usar o medicamento enquanto 

estiver no hospital e depois o usará por um total de 10 a 14 dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e 

peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use enoxaparina exatamente 

como indicado. Não injete mais ou menos ou injete com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.
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Continue a usar enoxaparina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar enoxaparina sem falar com o seu 

médico.

O seu médico irá ensiná-lo a aplicar a injeção em si mesmo ou serão feitos arranjos para que outra pessoa lhe 
dê a injeção. A enoxaparina é geralmente injetada na área do estômago. Você deve usar uma área diferente 
do estômago cada vez que der a injeção. Se você tiver dúvidas sobre onde aplicar a injeção, pergunte ao seu 
médico. Cada seringa contém droga suficiente para uma injeção. Não use a seringa e a agulha mais de uma 
vez. Seu médico, farmacêutico ou profissional de saúde lhe dirá como descartar agulhas e seringas usadas 
para evitar ferimentos acidentais. Mantenha as seringas e agulhas fora do alcance das crianças.

Para injetar enoxaparina, siga estas instruções:

1. Lave as mãos e a área da pele onde vai aplicar a injeção.

2. Olhe para a seringa para se certificar de que o medicamento está límpido e incolor ou amarelo pálido.

3. Retire a tampa da agulha. Não empurre qualquer ar ou droga para fora da seringa antes de dar a injeção, a 
menos que seu médico lhe diga para fazê-lo.

4. Deite-se e aperte uma dobra de pele entre o dedo e o polegar. Empurre a agulha inteira na pele e, em seguida, 
pressione o êmbolo da seringa para injetar o medicamento. Segure a pele o tempo todo que você der a injeção. 
Não esfregue o local depois de dar a injeção.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar enoxaparina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à enoxaparina, heparina, qualquer outro medicamento ou produtos 
suínos.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos você está tomando, 
especialmente aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE e vitaminas.

Informe o seu médico se tiver uma válvula cardíaca artificial e se tem ou já teve doença renal, infecção no coração, 
acidente vascular cerebral, distúrbio hemorrágico, úlceras ou baixa contagem de plaquetas.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar enoxaparina, contacte o seu médico.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o seu médico ou dentista que está a tomar 
enoxaparina.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Injete a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose 
esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não injete uma dose dupla para compensar uma dose 
perdida.
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Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A enoxaparina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

dor de estômago

febre

irritação ou queimação no local da injeção

Se você tiver algum dos seguintes sintomas ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA 
IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente:

sangramento ou hematomas incomuns

fezes pretas ou sangrentas

sangue na urina

tornozelos e/ou pés inchados

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 
MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento fora do alcance das crianças. Armazene as seringas em temperatura ambiente e longe do 

excesso de calor e umidade (não no banheiro). Não use a seringa se vazar ou se o fluido estiver escuro ou contiver 

partículas.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.
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Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório para 

monitorar sua terapia com enoxaparina.

A enoxaparina impede a coagulação do sangue, por isso pode demorar mais do que o normal para parar de sangrar se for 

cortado ou ferido. Evite atividades que tenham alto risco de causar lesões. Ligue para o seu médico se o sangramento for 

incomum.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Sua receita provavelmente não é recarregável.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 
receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 
alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 
uma informação importante para levar com você em caso de emergência.
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