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DA CONSULTA
Todos os membros da Câmara Técnica de Clínica Médica - CREMEC se
reuniram para emitir o Parecer referente ao OF. CREMEC Nº 4611/2013 – CT, que
encaminha mensagem eletrônica que interpela sobre a existência de fundamentação
técnica para prescrição de albumina humana de oito em oito horas.

DO PARECER
Após revisão da literatura científica nacional e internacional, a Câmara
Técnica de Clínica Médica elaborou o seguinte Parecer:
O uso parenteral da albumina humana tem mais de 50 anos,
principalmente como expansor plasmático em situações específicas. Atribui-se a este
coloide, propriedades de aumentar pressão coloidosmótica, transporte de íons,
drogas, ácidos graxos, bilirrubina e alguns hormônios, exercendo papel no equilíbrio
ácido-básico, na integridade microvascular e por fim efeito antioxidante. No início não
havia uma normatização do seu uso, sendo muito mal utilizada na maioria das vezes,
com pouca fundamentação científica, implicando em altos custos, haja vista ser uma
droga muito cara, comparada aos outros expansores plasmáticos. Existe uma forte
tendência atual de se considerar os cristaloides como opção inicial na ressuscitação
volêmica.
Com a preocupação do embasamento científico, surgiram no final dos
anos 90, alguns grandes estudos demonstrando aumento de mortalidade em pacientes
tratados com albumina, comparados àqueles que utilizaram placebo. O primeiro
destes estudos foi publicado pela Cochrane Colaboration, causando muito impacto à
época, ao desestimular o uso do coloide em pauta. Tratava-se de pacientes cirúrgicos,
politraumatizados, grandes queimados e hipoalbuminêmicos.
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Posteriormente foram publicados novos trabalhos, com melhor
delineamento metodológico, mostrando resultados conflitantes com o estudo seminal
previamente citado, apontando para não aumento da mortalidade relacionada com a
prescrição de albumina humana. No Brasil, a ANVISA, órgão normatizador de
medicamentos, publicou resolução em 2004, versando sobre diretrizes para uso de
albumina, com boa sintonia com normas internacionais. Abaixo estão citadas as
recomendações da ANVISA:
- Indicações indiscutíveis:
1- Nas cirurgias cardíacas no “Priming” da bomba de circulação
extracorpórea.
2- Paracenteses repetidas nas ascites volumosas.
3- Após paracentese evacuadora de mais de 5 litros.
4- Nas plasmaféreses terapêuticas com retirada de mais de 20ml/Kg de
plasma por sessão .
5- Prevenção da hiperestimulação ovariana na coleta do óvulo para
fertilização in vitro.
6- Edemas refratários a diuréticos na cirrose hepática e síndrome nefrótica,
quando o líquido acumulado for ameaçador à vida.
7- Grandes queimados, após 24 h do incidente.
8- Pós-operatório de transplante de fígado com albumina inferior a 2,5 g %.

- Indicações discutíveis :
1- Pacientes críticos com hipovolemia, hipoalbuminemia e mal distribuídos.
2- Hiperbilirrubinemia nos recém-natos por doença hemolítica peri-natal.

- Indicações não fundamentadas :
1- Correção de hipoalbuminemia
2- Correção de perdas volêmicas agudas, incluindo choque hemorrágico .
3- Tratamento crônico da síndrome nefrótica e cirrose hepática.
4- Peri-operatório, excetuando cirurgia cardíaca.
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Outras indicações mais atuais que não são contempladas pela ANVISA são:
1- Síndrome hépato-renal
2- Peritonite bacteriana espontânea
3- Ressecção de mais de 40% do parênquima hepático cursando com
hipoalbuminemia (< 2,5 gr%)
A utilização da albumina humana continua ainda, nos dias de hoje, assunto
muito controverso na literatura, quanto à sua indicação, dose, intervalo de aplicação e
principalmente o tempo de uso, existindo já muitos pontos de consenso e outros com
graus de evidências variáveis sobre o mesmo tópico, entre diversos trabalhos. Existem
3 situações em que abusivamente se tem usado albumina, não recomendável pelos
ditames científicos: tratamento inicial da hipovolemia, que deve ser feito
primeiramente com cristaloides; hipoalbuminemia, que muitas vezes expressa apenas
mau prognóstico da doença; estados de desnutrição, haja vista a albumina ser
elemento nutricional pobre.
A dose, a velocidade de infusão, o intervalo entre aplicações, vão depender
do grau de hipoalbuminemia (2,5 g% constitui-se o ponto de corte citado pela maioria
da literatura revisada) e principalmente do contexto clínico, especialmente nos
doentes críticos, em que se deve pesar bem o aporte deste coloide, procurando
encontrar uma faixa de equilíbrio entre o enchimento intravascular e, a não
sobrecarga cardíaca que leve à congestão pulmonar. O que muito dificulta a estimativa
de sua reposição é a grande variabilidade da lesão endotelial, na resposta inflamatória
sistêmica, que aumenta a sua permeabilidade vascular, promovendo o efluxo de
albumina para o compartimento extravascular. Nestes pacientes, a prescrição é
dinâmica, feita minuto a minuto, onde a arte da medicina, não mensurável, se insere.
Portanto o momento mais oportuno da infusão não se amarra a intervalos fixos.
Diferentemente, nos doentes não críticos, hemodinamicamente estáveis, dando como
exemplo o cirrótico, com volumosa ascite, em que se procede paracentese evacuatória
de mais de 5 litros, pode-se administrar a albumina em uma só dosagem nas 24 h, na
alíquota de 5-8gr/litro esvaziado. A recomendação em bula é que não se deve
administrar mais de 250 g em 24 horas (corresponde a 25 frascos de albumina a 20%única apresentação aprovada pela ANVISA) e que a velocidade de infusão deva se
enquadrar na velocidade de 1 a 3ml /min, em sua forma pura, sem diluição .
A pergunta formulada para o CREMEC, repassada para Câmara Técnica de
Clínica Médica, foi aberta, com situação clínica não contextualizada, com dosagem de
albumina não citada, razões pelas quais se fez um relato mais abrangente, permitindo
uma maior chance de resposta satisfatória.
Objetivamente, a resposta é SIM. Pode-se usar albumina de 8/8 horas, a
depender da situação clínica, principalmente nos pacientes críticos, instáveis
hemodinamicamente, que não melhoraram com oferta generosa de cristaloides, que
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já estão em uso de drogas vasoativas. O fracionamento da dose torna-se também
prudente naqueles com insuficiência cardíaca.
A Câmara Técnica de Clínica Médica agradece a consulta e se coloca
inteiramente à disposição deste nobre Conselho.

Membros da Câmara Técnica de Clínica Médica – CREMEC subscrevem:

___________________________________________________________________

Dr.José Eduilton Girão
___________________________________________
Dra. Maiza Colares de Carvalho
___________________________________________
Dr. Paulo Roberto de Arruda Tavares
Fortaleza, 6 de dezembro de 2013
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