
Autoadministração de 

Heparina de Baixo Peso 

Serviços Cirúrgicos 

O QUE SÃO HEPARINAS DE  

BAIXO PESO MOLECULAR (HBPM)? 

 

Para que servem? 

 As HBPM são medicamentos  

anticoagulantes utilizados quer na 

prevenção quer no tratamento das trom-

boses (coágulos sanguíneos). 

 

 Administram-se, geralmente, por via  

subcutânea. 

Em caso de duvida contacte: 
HFZ 256 579200  —  Extensão 280  

 
Tel.: 256579200   Fax: 256579209 

Av. Dr. Nunes da Silva, 3880-113 Ovar 
www.hovar.min-saude.pt 

hfzovar@hovar.min-saude.pt 

Número Europeu de Emergência 



RECOMENDAÇÕES 

 Deve injetar-se diariamente à mesma  

hora. 

 Aquando da administração recomenda-

se que esteja deitado ou encostado. 

 O local recomendado para a administra-

ção é o abdómen. 

 Tenha como referência a medida de 

pelo menos 2 ou 3 dedos para a direita 

ou esquerda do umbigo. 

 Alterne diariamente a zona da inje-

ção, entre a zona abdominal direita e  

esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 Existem outras zonas onde pode admi-

nistrar-se, tais como: 

 Parte lateral e detrás dos braços; 

 Parte lateral das coxas; 

 Parte anterior das coxas. 

COMO AUTOADMINISTRAR UMA  

INJEÇÃO SUBCUTÂNEA? 

 

1. Deve lavar as mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desinfete o local com algodão em-

bebido em álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retire a tampa da agulha mas não  

retire o ar 

da se-

ringa an-

tes da inje-

ção. 

 

4. Faça uma prega com a mão não domi-

nante, no local desinfetado, e introduza a 

seringa verticalmente na prega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pressione o êmbolo para injetar o líqui-

do, sem desfazer a prega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Quando terminar de injetar o liquido retire 

a agulha da pele e em seguida liberte a 

prega cutânea que efetuou.  

 

7. Não esfregue a pele da zona onde se 

injetou. 

 

ATENÇÃO: Pode ocorrer no local da punção: 

 irritação local leve e passageira; 

 pequeno hematoma na zona da punção 

 se apresentar outro efeito adverso, como por 

exemplo, hemorragias invulgares, deve comu-

IMPORTANTE: não deve administrar--

se numa zona que esteja avermelhada, 


