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RESUMO 

Vinte pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) tratados com eritropoetina 

recombinante humana (r-HuEPO) tiveram seus prontuários analisados. Os pacientes 

foram divididos em dois grupos de acordo com a sua resposta ao tratamento: resposta 

parcial, quando não atingiram valores de hemoglobinat_Hb) e hematócrito (Ht), de 10 i 

0,53,/dl e 30 i 1%, respectivamente. Os pacientes que atingiram estes valores tiveram 

resposta plena ao medicamento. A maioria dos pacientes (total=14)__ respondeu 

plenamente ao tratamento com r-HuEPO. O tempo médio de tratamento para que 

atingissem estes valores foi de ll semanas. A suplementação de ferro para os pacientes, 
tanto por via oral quanto. endovenosa, mostrou-se essencial para uma resposta 

terapêutica positiva A dose de r-HuEPO mais eficaz quanto à resposta plena dos 
pacientes e ao tempo dispendido no tratamento foi de 150 unidades/'kg/semana. O uso de 
r-HuEPO nos serviços deNefi*ologia, em Florianópolis, para o tratamento da anemia por 

IRC, tem seguido os padrões sugeridos por pesquisas em outros centros, com resultados 

positivos semelhantes. ~ › 
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ABSTRACT

‹ 

_Twenty patients with anemia of chronic renal failure, were treated with human 

recombinant erythropoietin (r-HuEPO). Their promptuaries were analysed and the data 

catalogued The patients were separated in two groups according to results obtained with 

r-HuEPO. Inadequate result was considered when hemoglobin and hematocrit values 

didn't obtain 10 _-E 0.5 gidl and 30 i 1 %, respectively. Adequated results are happened 

when these rates were reached. The majority of patients (14) had adequated results with 

a medium time r-HuEPOi treatment of 11 weeks. The supplementary oral or parenteral 

iron therapy were very important for the therapeutic response. The r-HuEPO dose of 150 

U/ltgíweek were were the most eflicacious, in relation of time of use. The r-HuEPO 

treatment to anemia of chronic renal failure at the Nephrology departments of 

Florianópolis have obtained similar results to the scientific publications.
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1NTRoDUçÃo 

A anemia consiste na diminuição da massa eritrocitica ou do teor de hemoglobina 
do sangue, abaixo das necessidades determinadas pelo consumo de oxigênio no 

metabolismo tissular. Ela não é, por si própria, uma doença, mas a indicação de um 

distúrbio subjacente. 

Resulta de uma combinação de vários fatores, com evoluções clínicas diversas. Uma 
precisa identificação da anemia é necessária para que se possa iniciar um tratamento, o 

que baseia-se em: pesquisar mecanismos responsáveis; identificar doenças que causam 

anemia; avaliação morfológica do sangue periférico.(8.9_,11) ' 

Na suspeita clinica da anemia inicia-se a investigação laboratorial pela contagem 

de hemácias, dosagem de hemoglobina e hematócrito. Torna-se necessário, em muitos 

casos, açavaliaçâo doàmetabolismo do ferro. 
`

_ 

Podemos detectar um fator comum inerente aos vários tipos de anemia, representado 

por uma oxigenação deficiente em vários tecidos e/ou órgãos. O nível de oxigenação é 

monitorizado permanentemente pelos rins, por um mecanismo de retroação, dependente 

do aporte sanguíneo nestes órgãos. Além da fimção de excreção, ajuste da volemia e 

reabsorção de eletrólitos, os rins regulam a oxigenação tissular, através da secreção de 

um hormônio promotor da eritropoese. Esse hormônio denomina-se eritropoetina, que é 

urna substância glicoproteica produzida pelas células justaglomerulares e tem a função 

de regular aformação dos eritrócitos através de receptores localizados na medula Óssea 

A síntese de eritropoetina tem sido demonstrada em outros órgãos, como o ñgado, 
glândulas salivares e macrófagos. Deterrninadas concentrações do hormônio estao



constantemente presentes, de forma a manter uma massa eritrocítica circulante 

constante.(l,9,15,l6) 

A medula óssea constitui-se, nos adultos, no maior elemento promotor da 

eritropoese. Um adulto possui em média, 1,7 litros de medula óssea, produzindo a média 
de 2 x 10 hemácias por dia As células do sangue são todas originadas, 

independentemente da linhagem, de uma célula pluripotencial (Stem cell). A "Stem cell" , 

é capaz de auto-renovação e diferenciação. O controle de proliferação e diferenciação 
celular não está sendo muito bem entendido, principalmente pela dificuldade de se isolar 

a "Stem cell'.?.`O progenitor eritróide mais primitivo já. isolado, tanto em medula óssea 

quanto em sangue periférico é chamado de célula de eclosão da formação eritrocítica 

(BFU). A BFU é sensível ao hormônio eritropoetina que age sincronicamente com outros 
fatores, derivados de leucócitos e monócitos. Uma célula mais madura, a célula 

formadora de colônia (CFU), que produz um clone eritrocítico menor. A ação da 
eritropoetina é no sentido de ativar o DNA das células, no inicio do processo de 
maturação com consequente síntese de RNA, que resulta em síntese de globina. A célula 
neste estágio capta ferro e juntamente com proteinas forma a hemoglobina, que 6 

incorporada. No estágio final da formação do eritroblasto, cessa a síntese de DNA, e há 

a divisão celular, ocorrebdo a perda do núcleo. Surge então o reticulócito, que contém 

uma quantidade de RNA e ainda permanece na medula óssea. Um novo estímulo pela 
eritropoetina faz com que os reticulócitos deixem a medula óssea e passem ao sangue 

periférico alguns dias após. Os reticulócitos perdem o RNA' e adquirem a forma 

bicôncava da hemácia madura(10,l6) 

Muitas observações e experimentos têm estabelecido a eritropoetina como um fator 

eritropoético humoral, experimentos estes que iniciaram nasegunda metade do século 

passado.(15)



1,» 

Em 1957, Jacobson e colaboradores, demonstraram definitivamente que os rins 

estavam envolvidos na eritropoese. Miyatec e colaboradores, em 1977, isolaram e 

purificararn a eritropoetina, tendo como fonte a urina de pacientes portadores de anemia 

aplastica.(5,17) 

Com a biologia molecular, tornou-se possível a remoção de genes especificos do 

DNA e a inserção do núcleo de células selecionadas para replicação in vitro do produto 
destes genes. Genes humanos normais podem ser isolados e inseridos em celulas 

mantidas em cultura, produzindo grande quantidade de substancias originadas pelos 

clones.(10,16) 

Em 1984, Browne e colaboradores, extraíram e isolaram o código genético da 
eritropoetina A sequencia de aminoácidos foi esclarecida e as bases de DNA 
determinadas sendo criado um segmento de gen artificial que continha o código genético 

para sintetizar a eritropoetina O segmento foi introduzido no D_N_A_de bactérias que 
decodiíicaram o gene e em seguida foi introduzido em celulas de ovario de femea de 

hamster chinês, que foram as células que melhor se adaptaram, produzindo eritropoetina 

idêntica a humana ou eritropoetina recombinante humana (r-HuEPO).(2,5,16,18) 

O termo insuficiência renal, é utilizado para designar um declínio progressivo das 

fimções renais, incluindo a síntese de eritropoetina. Através da diálise entretanto, é 

possivel remover o acúmulo de metabólitos no sangue. Porém a deficiência de produção 

de eritropoetina tica inalterada com esta terapêutica (8)



A anemia do renal crônico é um distúrbio misto, pois além da perda parcial ou 
total da capacidade de produção de eritropoetina, a elevação da uremia é causadora da 

diminuição da sobrevida e da produção de hemácias além de causar depleção dos 

estoques de ferro e ácido fólico, e da sua ação tóxica sobre as hemácias pelo acúmulo de 

z1uzfúzú‹›.(s,1o) 

Em muitos casos a própria diálise contribui para o incremento da anemia, por 
provocar grandes variações do volume plasmático, além da hemólise que pode ocorrer 

durante a própria diálise.(3,6) _ 

Muitos pacientes requerem transfilsões sanguíneas regulares, o que é 

potencialmente perigoso pois pode levar a varias complicações, como reações 

transfusionais, acúmulo de ferro; reações imunológicas pela exposição a antígenos 

leucocitários, podendo comprometer o sucesso. de fimxros transplantes; além da 

transmissão de doenças como ahepatite e aAlDS.(3,8,18) _

- 

` As reações transfilsionais agxdas, ocorrem na maior parte das vezes sob a forma 

de pirexia, e urticária. Reações hemolíticast maiores (devido a incompatibilidades 

sanguíneas) são raras mas potencialmente fatais.(18) 

Quando a infusão do sangue doado é muito rápida ou quando o volume infimdido 

é grande, pode acarretar a falência cardíaca em pacientes com baixo débito cardíaco. 

Pacientes cronicamente transñmdidos tornam-se normovolê-micos, tomando-se necessária 

amonitorização davolemia, infusão lenta e uso de diuréticos.(9)



O risco de transmissão de doenças infecciosas , é uma realidade mórbida com a 

qua] convivem aqueles que são transfimdidos frequentemente. No caso da hepatite B, por 

exemplo, a seleção de doadores pode não ser eficiente naqueles em que se encontram em 

estágios iniciais da doença não detectáveis laboratorialmente. A hepatite é transmitida 
em cerca de 1-2% das transfiisões no Reino Unido. A incidência de transmissão do vírus 
HIV tem reduzido significativamente após a obrigatoriedadedo uso rotineiro de testes 

laboratoriais que visam a detecção deste vírus em doadores, porém os testes não se 

mostram eficazes no período conhecido como janela imunológica, em que o vinis não é 

detectável.(18) V 

Pacientes que necessitam de muitas transfusões estão sujeitos a acúmulo de 

ferro, tomando-se necessário o uso de quelantes de ferro pelo risco de desenvolverem a 

hemocromatose.(17) ' 

O problema final com relação ao uso regular de transñisões sanguíneas, é o 

custo. O custo de coleta e de armazenamento de uma unidade de sangue é de 

apeoximadamente 70 dólares na Reino Unido, mas é consideravelmente maior em outms 

países onde os custos operacionais são maiores e em outros onde os doadores são 

xemunerados.(6,17) 

O uso da eritropoetina recombinante humana (r-HuEPO) tem sido visto como 
uma grande contribuição para pacientes anêmicos portadores de insuficiência renal 

crônica Muitos autores tem observado a eficácia da r-HuEPO no tratamento das anemias 

associadas à deficiência de produção de eritropoetina. Esta droga, tem sido 

comprovadamente benéfica para estes pacientes em vários aspectos, incluindo melhora 

considerável da qualidade de vida, prevenção de riscos transfiisionais e do acúmulo de 

ferro.(7) '

.
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O uso da r-HuEPO foi analisado em pacientes renais crônicos por mais de 

quatro anos e tem sido aprovada em vários.(3) 

Não há. consenso sobre o nivel de hemoglobina em que o tratamento com r- 

HuEPO está indicado, assim as decisões sobre quais pacientes devem receber o 

tratamento é baseado por muitos clínicos, na sintomatologia e necessidade de transfusões 

sanguíneas.(10) 

Os beneficios da r-l-IuEPO neste grupo de pacientes são vários, o principal deles 

a queda dramática ou abolição da necessidade de transfitsões sanguineas regulares, alem 

de possibilitar uma melhor tolerância ao exercício em fimção de mudanças 

hemodinamicas como melhora das condições cardíacas e diminuição da afinidade da 

hemoglobina pelo oxigênio. Um estudo realizado por Moore e colaboradores demonstrou 
que um grupo de 8 pacientes em hemodiálise em 25 semanas de tratamento com r-HuEPO 

aumentaram suas taxas de hemoglobina e diminuíram o débito cardíaco (4,1~3,4l/min) e 

da frequencia cardíaca (85-60bpm).(5,9,1l) _ _ 

Varios estudos tem tentado determinar a via de maior eficacia para a 

administraçã0 de gr-HuEP`O, e alguns mais recentes evidenciam que pacientes urêmicos 

podem manter concentrações adequadas de hemoglobina após a administração 

subcutãnea (SC) da droga De fato, doses mais baixas sao administradas 

subcutaneamente do que endovenosamente, o que sugere que as altas concentrações 

encontradas após a administração endovenosa (EV) não são necessárias para a eficácia 

terapêutica Pacientes foram capazes de atingir e manter uma concentração satisfatória de 

hemoglobina quando r-HuEPO.é aplicada por via §C 1 a 3 vexes por semana A 
administração SC de r-HuEPO não resulta em flutuações nos níveis de eritropoetina do 

plasma que ocorrem após administração EV. A via de administração SC toma possivel a
` .
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autoaplicação e minimiza efeitos colaterais como calafrios, . 'frequentes após 

administração EV. Resultados preliminares indicam que a via de administraçãoSC é 

- efetiva mas uma possivel redução da dose e dos custosdeve ser avaliada(13.18,19) 

Um estudo conduzido em Seattle por Eschbach e colaboradores, tinha por 

objetivo a definição de uma dose que permitisse uma melhor resposta diante da 

terapêutica com r-HuEPO, analisando a contagem de reticulócitos, níveis de 

hemoglobina e incremento da captação da transferrina O regima posológico foi bastante 
variado (1,5-SOOU/Kg), tendo por objetivo a obtenção da dose mais adequada Os 

resultados deste e de outros estudos que se sucederarn, observaram que os pacientes que 

obtiveram a melhor resposta foram aqueles que foram submetidas a uma dose de 50Uf'Kg 

34 X por semana por via endovenosa, estabelecendo-se este como sendo o regime 

posológico inicial mais conveniente. Esta dose pode ser incrementada em ZSU/'Kg de 

cada vez em intervalos de 4 semanas, não podendo exceder 200U/Kg repetidas 3 x por 

semana Convencionou-se que quando se atinge 10g/dl de hemoglobina é introduzida uma 

dose de manutenção semanal de 100-300U/Kg, em média, que pode ser dividida em 2 ou 

-3 injeções. Fica entretanto a critério do clínico os níveis de hemoglobina que considerar 

mais adequados, levando em conta sinais e sintomas clinicos.(3,19) 

_ 
Para que haja uma eritropoese adequada em curto período de tempo deve ser 

considerado o requerimento de um determinado montante de ferro e proteína No renal 

crônico os estoques de ferro geralmente estão limitados. Durante a sessão de 

hemodiálise muita quantidade de sangue é perdida pela passagem no circuito extra- 

corpóreo. Estas perdas consomem os depósitos de ferro mais rapidamente do que a 

possi_bilidade'de reabsorção pela dieta.(1,9) 

L
. 

_ 

Os depósitos de ferro podem ser verificados pela dosagem de ferro sérico, 

capacidade de ligação do ferro, níveis de ferritina e níveis de saturação de transferrina



Hillmann e colaboradores(1969), calcularam que durante a anemia severa, 60-80mg de 

ferro são consumidos pelos precursores medulares eritróides quando o ferro é ministrado 

por via oral. Enquanto que se o paciente for tratado com ferro parenteral endovenoso, 

80-160mg de ferro são utilizados pelos precursores eritróides o que se reflete em um 

aumento da eritropoese. O ferro tissular é mobilizado com maior rapidez diante da r- 

HuEPO, e neste caso a suplementação de ferro é recomendada quando a ferritina sérica é 

inferior a 100-l50ugfl e a saturação de transferrina inferior a 20%.(1,3,9) 

A r-HuEPO não é um medicamento totalmente inócuo , apesar de se tratar de uma 

estrutura idêntica à do hormônio produzido pelo rim humano. Ela é responsável por 

algunsefeitos colaterais, que para melhor entendimento serão divididos em efeitos 

colaterais de inicio agudo e de início crônico. 

Os efeitos colaterais de início agudo secundários à administração EV da r- 

HuEPO, foram observados em um pequeno número de casos e geralmente se mostram na 

forma de reação gripal de 1-6 horas após a administração, constituindo-se de calafiios, 

dores ósseas, tremores, dores abdominais, cujas magnitudes não justificam a interrupção 

do tratamento. Estas reações não ocorrem quando a medicação 6 administrada lentamente 

ou pela via SC.(3,6,10) 

O desenvolvimento de anticorpos anti-rHuEPO não foram evidenciados, 

entretanto alguns pacientes desenvolvem erupções cutâneas a distância ou no local da 

inoculação do medicamento.(18) 

Os efeitos crônicos relacionados ao uso da r-Hul-IPO estão mais bem 

estabelecidos. A terapia com esta droga está associada a um modesto aumento das 
plaquetas e monócitos, mas que se mantém dentro dos limites de normalidade. A redução



do tempo de sangramento e o incremento da função plaquetária tem sido correlacionada à 

diminuição hematócrito durante a hemodiálise, sugerindo uma tendência à coagulação 

nestes pacientes. Estes requerem um discreto aumento da dosagem de 

heparina,previamente à hernodiálise,devido à possível tendência a trombose durante o 

procedimento.(3,9) 

O desenvolvimento ou exacerbação da hipertensão arterial sistêmica. pré- 

existente é o efeito colateral mais comum em .pacientes em falência renal em uso de r- 

HuEPO.(4,6) 

' A correção da anemia com r-HuEPO tem sido associada com irequência a uma 
sigiiñcativa redução do fluxo sanguíneo, aumento da viscosidade e da resistência 

vascular ( Landau e colaboradores, 1989). Segundo a fórmula de Poiseulle a resistência 

vascular é diretamente proporcional à viscosidade sanguínea e inversamente ao raio do 

vaso. Como o hematócrito é o maior determinante da viscosidade sanguínea a 

contribuição do aumento da taxa de hematócrito nas alterações da viscosidade sanguínea 

e no aumento da pressão arterial tem sido razão de muito estudo. Outros mecanismos de 

ação são citados na literatura ( aumento da hemoglobina provocaria aumento da 

liberação de oxigênio tissular, aumentando a vasoconstricção), mas é possível que a 

mudança de hematócrito seja o que mais influi no aumento da pressão arterial nesses 

pacientes, que necessitam de uso de anti-hipertensivo quando da administração de r- 

HuEPo.(4,11,14,1ó,19) 

. ,_› Este estudo visa;observar o, tratamento da anemia com r-HuEPO em pacientes 

com insuficiência renal crônica em serviços de nefrologia/'hemodiálise em Florianópolis, 

observando se está havendo resposta terapêutica dos pacientes, a dose utilizada, o tempo



requerido de tratamento e as terapias de apoio, além de descrever os relatos e 

informações disponíveis na literatura
H
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MATERIAIS E Miãrronos 

Este estudo foi realizado retrospectivamente no período de janeiro de 1992 a 

janeiro de 1993, nos Serviços de Nefrologia do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Santa Catarina e na Clínica do Rim, situada no Hospital de Caridade, em 

Florianópolis. Foram observados 20 pacientes portadoresde insuficiência renal crônica 

sendo que 10 pacientes do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com idade variando 

entre 24 e 67 anos (médiazš: DP = 45 :E8 anos). Quanto à raça , eram,16 da raça branca, 

2 da raça negra e dois sem registro no prontuário. A etiologia daánsuíiciência renal foi 
glomerulonefiite crônica em 6 casos, nefioesclerose hipertensiva em 7 , 1 secundário à 

nelrite gotosa, 1 por uso de butaaolidina e 1 secundário à Sindrome de Alport. 

Foram incluidos apenas pacientes hemodializados e que apresentavam 

hemoglobina menor que 8,0 g/dl no início do tratamento. 

Constituiu critério de exclusão outras causas para a anemia (mieloma múltiplo), 

pacientes transfimdidos no decurso do tratamento com r-HuEPO, tempo de tratamento 

descontinuado e registros incompletos. '
~ 

Foi considerada a suplementação de ferro registrada nos prontuários dos 

pacientes tanto administrada por via oral quanto por via endovenosa. 

i 

Para o controle da situação dos depósitos de ferro dos pacientes durante a 

administração de r-HuEPO, foi utilizado o índice de saturação de transferrina; sendo 

desconsiderada a dosagem de ferritina, que é o parâmetro mais fidedigno para avaliação 

dos depósitosde ferro, já que a maior parte dos registros não continha esta informação.



Foi considerado como parâmetro de normalidade os valores de 35 i 15% para o 

índice de saturação de transfenrina 

.- A eritropoetina recombinante humana, utilizada foi produzida por um clone de 

células de ovério de fêmeas de hamster chinês. É fornecida em ampolas de 4000 U/'ml 

pronta para uso. 

A dose inicial de eritropoetina exógena foi de pelo menos. 50UíKg /dose de peso 
corporal administrada endovenosamente 1 a 3 vezes por semana, até que o paciente 

atingisse nível de hemoglobina igual ou superior a 10 gídl, ou 45 dias de tratamento 

sendo a partir dai introduzida dose de manutenção, cuja análise não faz parte dos 

objetivos deste estudo. 

11ara_Íinsfideste__e§tud9, foram considerados como tendo resposta plena à 

administração de r-I-IuEPO, aqueles pacientes que no momento da realização do mesmo, 

tinham registros de valores de hematócrito de 30 i 1% e de concentração de 

hemoglobina de 10 à 0,5gidl, valores estes escolhidos após consulta à referências 

científicas sobre o mesmovassunto publicados recentemente.(14,19) Além disso , foi 

também registrado o tempo de tratamento necessário para atingir os valores de resposta 

plena o perfil renal inicial dos pacientes, e os efeitos colaterais surgidos durante o 

tratamento com r-HuEPO.



RESULTADOS 

A tabela 1 mostra o comportamento dos valores médios do hematócrito e 

concentração de hemoglobina, bem como o tempo de tratamento transcorrido ate o 

momento deste estudo. A parte superior da tabela mostra os valores correspondentes aos 
pacientes que, neste estudo, atingiram resposta plena ao' tratamento. Neste grupo de 

pacientes, os valores de hemoglobina foram incrementados de uma media. inicial de 

7,l9g/dl até 9_.66g/dl, sendo que o hematócrito médio subiu de 21,93% para 29,42%. O 
tempo médio necessário para esta evolução foi de 11,8 semanas. Na parte inferior da 

tabela estão os valores dos pacientes que alcançaram apenas resposta parcial ao 

tratamento com r-HLLEPO. O valor médio da concentração da hemoglobina. no início do 
tratamento é claramente menor que os do grupo superior com valor médio de 6,53g/dl e 

ao final do tratamento o valor me'-dio de 7,72g/dl, também abaixo da concentração média 

dahemoglobina final do primeiro grupo com valor médio variando de 20% até 23,67%. 
Estaresposta parcial ocorreu nmn tempo médio de 16 semanas. 

Valor final.

-
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Pacientes com re osta lena Valor inicial 

Hernoalobma( dl 7 9 

Hematócnto (% 21 93 29 42 

Pacientes com resposta parcial Valor inicial Valor final* 

Hemoglobina ( - /dl 6,53 7,72 

Hemztócriie (% 23,67 

Tabela 1-Valores da concentração de hemoglobina e hernatdcrito, inicial e ñnal 

em pacientes, que receberam r-Hu.`f:`_`°O para tratamento de anemia



A maior parte dos pacientes não apresentava antes do tratamento niveis 

satisfatórios de ferro sérico ou de índice de seturação de transferrina. Destes, 13 tinham 

valores baixos de terro sérico (para o normal de 115 i 50 ug/'dl) e 11 deles possuíam 

também valores baixos de saturação de transferrina (para o normal de 35 5: 15%). Do 

total de '20 pacientes que foram abrangidos por este estudo, todos receberam 

suplementação de ferro por via oral (VO) e destes,_ 13 pacientes receberam, além 

disso,suplementação de ferro por via endovenosa (EV), com ferro-dextran. Muitos 

pacientes não foram submetidos à reposição EV de ferro por terem sido previamente ou 

até cronicamente transtiindidos, ou por apresentarem estoques suficientes de ferro. 

Observa-se que os pacientes que atingiram o valor estipulado, coincidenternente, 

tiveram uma evolução dos níveis de ferro sérico e saturação da transferrina mais 

favorável, com valores finais mais elevados para ambos os parâmetros dos que os 

pacientes que não atingiram o valor de hematócrito estipulado para o estndo. Isto ocorreu 

a despeito dos valores médios iniciais daqueles que não responderam serem maiores. 

. A tabela 2 mostra as doses de r-HuEPO que os pacientes do estudo receberam, 
segundo os registros consultados.

` 

De w.›iz›Szmz¬z› 
z z 

100 10 4 12 

150 2 --- 7

z 

Tabela 2 - Doses semanais de r-HuEPO para os pacientes com resposta plena e resposta 

V parcial , e o tempo decorrido para aresposta /
1



A maior parte dos pacientes (14) foi tratada com 100 U/'Kg /semana, dos quais 4 

não alcançaram o valor de hematócrito aceitável. estipulado pelo estudo. Dos que 

alcançaram este valor (10), o tempo médio necessário foi de 12 semanas. Dos pacientes 

em que foi usada a dose de 50 U/Kg/semana (3) apenas um teve resposta satisfatória com 

tempo de tratamento médio de 8 semanas. Dos pacientes que receberam 150 

U/Kg,/semana (2) todos responderam em tempo médio de semanas. O único paciente 
que recebeu 200 U/"K_‹_r/semana respondeu ao tratamento em 8 semanas.



CONCLUSÃO 

A maioria dos pacientes tratados com r-HuEPO nos serviços de hemodiálise 
abrangidos pelo presente trabalho, responderam bem ao tratamento, alcançando niveis 

aceitáveis de hemoglobina e hematócrito. 

O aporte de ferro, seja EV ou VO, nos pacientes que recebem a r-HuEPO, é 

importante, se não essencial para uma boa resposta ao tratamento. . 

_, _ , , , 

A dose de r-I-IuEPO que parece mais adequada, tanto em relação à resposta ao 
tratamento quanto ao tempo decorrido foi de 100 U/'Kgf'sem_ana, embora apenas dois dos 

pacientes analisados tenham recebido dose ~r vários estudos, (150 

U/Kg/semana), mas como a eritropoetina recombinante é um medicamento recente, ainda 

não há um consenso a respeito da dose, mesmo em outros centros que já avançaram no 

estudo deste medicamento. ~ - - - .V 

Os efeitos colaterais apresentados pelo uso de`r-Hu]-IPO são os mesmos 

descritos na literatura'cientificams_oQe¿_o assunto, sendo também facilmente controláveis. 

Dos pacientes que apresentaram efeitos colaterai houvene~ aumento 
da dose de heparina em 12 pacientes ; incremento da hipertensão arterial sistêmica em 7 , 

os quais já eram hipertensos; ldores no corpo em 6, cefaléia em 3, convulsão em 2, 

erupções cutâneas em 2 e calañios em Zpacientes. Devemos ressaltar que estes sintomas 

sucederam à diálise e podem estar relacionados à ela. Cabe ressaltar tambem, que os 

mesmos e_fe_i_t.o.s colaterais aqui descritos estão presentes na descrição_de outros trabalhos 

relacionados ao tratamento com r-HuEPO, sendo que não houve necessidade de



intemzpção do tratamento, e sim na maior parte das vezes, apenas redução da dose de r- 

HuEPO ou da introdução de medicação sintomática. r › 

A r-HuEPO surge como um importante auxílio no tratamento da anemia 
decorrente da insuficiência renal crônica, sem os riscos envolvidoamentos 
como por exemplo as iransfhsões sanguíneas. Com o seu uso e difiisão por todo o mundo, 
será possível adquirir maior segurança e controle dos seus efeitoda e›:periência 

conhecimentos acumulados, tornando-a cada vez mais segura. 

~.

4 /
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