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DIRETRIZES
A presença de anemia deverá ser investigada em todo
paciente com depuração de creatinina estimada menor
que 60mL/min/1,73m2 de superfície corpórea. (A)
Justificativa: Anemia é uma complicação freqüentemente encontrada nos pacientes portadores de DRC e
está relacionada com a intensidade da insuficiência renal
1,2. (Nivel I)
Pesquisar as causas da anemia em todos os pacientes
com DRC. (B)
Justificativa: A anemia presente nos pacientes
portadores de doença renal crônica pode ser conseqüente à
diversas causas, sendo a deficiência relativa de eritropoetina o fator mais comum 3,4.
Além da deficiência de eritropoetina outras situações podem contribuir para o advento de anemia em pacientes portadores de doença renal crônica, como: deficiência de ferro, deficiência de ácido fólico e vitamina
B12; perdas sangüíneas, hemólise e inflamação. Estas situações, principalmente a deficiência de ferro que é a situação mais comum (52%), devem ser pesquisadas antes
da introdução da terapia de reposição de eritropoetina5 (nível 3).
Os seguintes exames poderão fazer parte de uma
investigação sumária de causa de anemia nesta população
de pacientes:
• índices hematimétricos
• contagem de reticulócitos
• ferro sérico
• saturação de transferrina
• ferritina sérica
• pesquisa de sangue oculto nas fezes
A reposição de ferro deverá ser feita nos pacientes com
deficiência de ferro previamente à terapia com eritropoe tina. (A)
Justificativa: A produção de glóbulos vermelhos
depende, entre outros fatores, de uma quantidade adequada

de eritropoetina e da presença de um estoque de ferro no
organismo. Portanto, nas situações de deficiência de ferro a
reposição de ferro torna-se imperiosa. Os critérios para reposição de ferro são: saturação de transferrina < 20% e /ou
ferritina sérica < 100ng/mL. O ferro pode ser reposto inicialmente por via oral, porém muitos pacientes terão que
receber ferro por via endovenosa, pois o ferro por via oral
pode ocasionar intolerância gástrica e nem sempre é absorvido em quantidade suficiente para repor de maneira adequada os estoques de ferro do paciente. No Brasil dispomos
de uma única preparação de ferro endovenoso que é o Sacarato de Hidróxido de Ferro III (Noripurum‚). As ampolas
de 5 mL contém 100 mg de ferro elementar. Não existe
uma rotina bem definida de reposição de ferro EV em pacientes com doença renal crônica não dialítica. Geralmente
os pacientes recebem 1 ou 2 ampolas por semana por um
período de 1 a 2 meses, sendo necessária a monitorização
periódica dos níveis de saturação de transferrina e /ou
ferritina. O ferro pode ser administrado por injeção lenta ou
em infusão diluído exclusivamente em soro fisiológico. O
emprego de ferro endovenoso é bem tolerado, porém é
recomendado que seja feito com supervisão médica ou de
enfermagem. Muitas vezes é verificada a correção da anemia apenas com a reposição de ferro, prescindindo,
portanto do emprego de eritropoetina6 (nível 2).
Iniciar tratamento com eritropoetina nos pacientes por tadores de doença renal crônica que permanecem anê micos somente após correção e/ou excluir outras causas
de anemia. (A)
Justificativa: Existem evidências demonstrando
que o emprego de eritropoetina melhora significantemente a qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica no período pré-dialítico 7,8 (nível 2).
A Epo foi inicialmente empregada em pacientes
com IRC terminal em programa de diálise e demonstrouse bastante eficiente e segura nesta situação. Quanto ao
emprego no período de tratamento conservador houve
uma preocupação inicial, baseado em alguns trabalhos,
realizados em animais de experimentação, que evidenciaram que a Epo poderia acelerar a progressão da IRC .
Vários estudos9-11 realizados em pacientes portado-
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res de IRC em tratamento conservador mostraram que o
emprego de Epo em pacientes com IRC pré-dialítica é eficaz na correção da anemia e não acelera a perda de função renal residual e em alguns12,13 deles observou-se inclusive desaceleração da progressão para IRC terminal.
Porém, na maioria deles houve necessidade, em cerca de
30 a 40% dos pacientes, de introdução ou de aumento da
medicação hipotensora.
No momento ainda não estão definidos os níveis
de hematócrito para iniciar tratamento com eritropoetina
nesta população de pacientes. Como opinião do grupo de
elaboração destas diretrizes, sugerimos iniciar o emprego
de eritropoetina quando o hematócrito for menor que
30%, valor geralmente verificado quando a depuração de
creatinina é em torno 20 ml/min. Mais importante do que
o valor numérico do hematócrito é repercussão da anemia
no estado clínico geral do paciente. Da mesma forma, os
níveis alvos de hematócrito e hemoglobina ainda não
estão definidos para esta população, portanto recomendamos manter os níveis designados para pacientes em programa de diálise: hematócrito de 33 a 36% e hemoglobina
de 11 a 12 g/dL14.
A eritropoetina pode ser administrada por via endovenosa (sem diluir, 1 a 2 minutos) ou subcutânea. A via
subcutânea é a via preferencial para uma maior eficiência da
medicação15. A dose inicial é de 80-160 U/kg/sem, dividida
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em uma a 2 injeções por semana. Apenas a eritropoetina
distribuída pela Jansen-Cilag (Eprex‚) não é recomendada
em bula por via subcutânea, devido ao advento de alguns
casos de aplasia pura de série vermelha, ocasionada por
anticorpos neutralizantes anti-eritropoetina, atribuídos pelo
fabricante como conseqüência do emprego subcutâneo da
medicação. Esta dose inicial deverá ser ajustada de acordo
com a variação dos níveis de hematócrito e hemoglobina.
Alerta: Introduzir eritropoetina apenas nos pacientes com níveis controlados de pressão arterial e manter os pacientes com a pressão arterial adequada em vigência do tratamento com eritropoetina. (A)
Justificativa: Desde os trabalhos iniciais com o
emprego de eritropoetina, verificou-se que a eritropoetina piora os níveis de pressão arterial 8,16 (nível 2), inclusive foi demonstrado um efeito vasoconstritor direto da medicação. Portanto, atenção especial deve ser dada a este
aspecto, sobretudo para que não ocorra aceleração da progressão da doença renal.
Alerta: A correção da anemia com eritropoetina
nos pacientes com DRC e anemia falciforme deverá ser
feita com cautela, objetivando níveis de HB não superiores a 9 g/dL para evitar crises de falcização17 (D).
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