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PROTOCOLO DO USO DE ALBUMINA NO IIER 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste protocolo é minimizar as discussões sobre o papel e a eficácia da albumina e 

estabelecer critérios de utilização do uso na prática clínica . 

 

INTRODUÇÃO 

 

A albumina humana é um medicamento utilizado há mais de 50 anos em diferentes contextos 

clínicos. Esta solução colóide é usada em pacientes graves como reposição volêmica, e sua 

fundamentação teórica é baseada em dois aspectos : o primeiro é seu papel na recuperação de 

pressão coloidosmótica plasmática contribuindo na manutenção do volume intravascular sem 

aumentar o edema intersticial, o que ocorre de modo menos efetivo com as soluções 

cristalóides. O segundo aspecto é a associação encontrada entre níveis séricos de albumina e o 

estado clínico, constituindo um marcador de gravidade.Entretanto, mesmo com razões 

plausíveis para o emprego da droga, os estudos não conseguiram ,à luz da medicina baseada 

em evidências, encontrar com clareza a evidência para a sua recomendação rotineira. 

A albumina é uma molécula relativamente pequena (69.000 Da). É a mais abundante dentre as 

proteínas plasmáticas, representando 50% do total de proteínas neste compartimento 

corporal. É sintetizada no fígado, na taixa de 150-250 mg/kg peso corporal. A meia vida varia 

de 18-21 dias em condições fisiológicas, mas pode ser bem menos em pacientes graves. Em 

situações normais responde por 80% da pressão coloidosmótica, participa do equilibrio ácido-

basico, operando como tampão tanto em situações de acidose quanto de alcalose metabólica 

e ainda está envolvida no transporte de sunstâncias fisiológicas e drogas. Em situações de 

trauma ou sepse seus níveis séricos podem diminuir, a despeito da longa vida da molécula, e 

isto pode resultar de vários elementos como redistribuição do espaço intravascular, 

diminuição da síntese e aumento do catabolismo.  

Albumina 20% é a de uso clínico obtida a partir do plasma de vários doadores por 

cromatografia ou fracionamento por resfriamento. Apresenta com extravasamento 

transcapilar com meia vida de distribuição de 15 horas  sendo sua biodisponibilidade rápida e 

completa. Suas indicações clínicas é na obtenção do aumento da pressão oncótica; na 

substituição aos critalóides em pacientes intolerantes a este último fluído e otimização da 

resposta diurética quando co-administrado com furosemida. Suas desvantagens se devem ao 

seu alto custo; risco de reações anafiláticas; disturbios de coagulação e riscos infecciosos 

(hepatite A,B ,C e HIV) estes muito menos provável. 

 

 

 



Outros colóides não proteícos 

Hidroxietilamido(HES) 

Soluções sintéticas coloidais modificadas a partir da amilopectina . As vantagens sugeridas 

para o uso deste fluído está na sua atenuação da resposta inflamatória; na sua capacidade de 

redução da permeabilidade capilar e na diminuição da lesão e consequentemente diminuição 

da ativação endotelial. Em contrapartida as desvantagens de seu uso esta na possibilidade de 

sangramentos decorrente dos disturbíos de coagulação por ela induzido através da diminuição 

do fator VIII e do complexo de Von Willebrand; principalmente na disfunção renal; reações 

anafiláticas e prurido. Devido a estes efeitos colaterais as recomendações para seu uso devem 

ser observadas como: monitorar a função renal e coagulação; observar as doses usuais; não 

utilizar por mais de 5 dias consecutivos e evitar o uso em pacientes com risco de sangramento 

Gelatinas  

São produzidas a partir de colágeno hidrolizado de bovinos, com efeito expansor entre 4 a 6 

horas. Existem diferentes preparações  e diferentes concentrações de eletrólitos. Exemplo de 

indicação comercial é o Gelafundin. 

Suas desvantagens esta na possibilidade de reação anafilática a sua administração; também 

como HES pode desenvolver distúrbio de coagulação e insuficiência renal. 

Dextran 

São polimeros de glicose produzidos a partir de bactérias cultivadas em meio de sacarose. Há 

duas apresentações de acordo com o peso molecular : Dextran 40 (40.000 Da) e Dextran 70 

(70.000 Da); podendo ser administrado com soluções fisiológicas hipertônicas, isotônicas e de 

glicose. 

Apresentam como desvantagens a sua administração a possibilidade de reação anafilática; 

distúrbio de coagulação podendo induzir a síndrome de Von Willebrand adiquirida, aumentar a 

fibrinólise e diminuir a agregação plaquetária; e levar a insuficiência renal. 

Atualmente não há recomendação para o uso destes fluídos. 

Os efeitos da reposição de albumina sobre a mortalidade não foram identificados nas grandes 

coortes como :SAFE=Saline versus Albumin Fluid Evaluation;BPAC=Blood Products Advisory 

Commitee);SOAP=Sepsis in European Intensive Care Units); entretanto, algumas evidências 

sugerem que o estudo de grupos específicos poderá identificar benefícios fisiológicos e 

bioquímicos . É possível ainda que o estabelecimento de metas mais modestas, como desfecho 

de curto prazo(estabilidad hemodinâmica e melhora da troca gasosa, possam trazer retorno 

promiossor. 

No Brasil, a utilização de albumina integra o elenco de procedimentos especiais do Ministério 

da Saúde. A anvisa publicou resolução –RDCnº 115, 10 de maio de 2004 que aprova as 

diretrizes para o uso de albumina, como segue: 

a. Reposição volêmica nas perdas agudas 



As evidências disponíveis na literatura sugerem que não há vantagens-podendo haver 

desvantagens no uso de albumina em relação as soluções cristalóides, para a reposição 

volêmica nas perdas agudas de liquídos .Por conseguinte, não está recomendado nesta 

situação clínica. 

b. Hipoalbuminemia 

Há muitas dúvidas sobre a eficácia da administração de albumina em pacientes com 

doença crônica,que cursem com hipoalbuminemia 

A albumina não é uma boa fonte protéica, principalmente quando comparada às 

soluções parenterais de aminoácidos e aos lisados protéicos de soluções enterais . 

Não há elementos que justifiquem a utilização da albumina para a correção de 

hipoalbuminemia. 

c. Ascite 

É recomendado o uso de albumina, associado as paracenteses, para o tratamento de 

ascites volumosas, sobretudo quando associadas a hipoalbuminemia. 

Trabalhos controlados e observacionais têm mostrado que a albumina pode ser 

indicada nas ascites refratárias ao uso de diuréticos, mesmo naqueles casos em que 

não se opta pela realização de paracentese. 

Não estão incluida nestas recomendações as ascites de origem neoplásicas . Nestes 

casos, o uso de albumina pode estar indicado apenas após paracentese evacuadoras. 

d. Sindrome nefrótica  

Não há indicação para o uso de albumina no tratamento de hipoalbuminemia em 

pacientes com síndrome nefrótica. Entretanto, pode ser indicada nos casos de grandes 

edemas refratários aos diuréticos, que coloquem em risco a vida dos pacientes( 

derrame pleural, derrame pericárdico ou ascite volumosa). Nestes casos, a terapia com 

albumina seria de curto prazo e visaria a resolução da descompensação aguda do 

paciente. 

e. Cirrose hepática  

O emprego de albumina exógena em pacientes com cirrose descompensada está 

justificado em três contextos clínicos principais: prevenção de disfunsão circulatória 

após realização de paracentese seriadas ou de grandes volumes; reduzir a disfunção 

renal e a mortalidade de pacientes com peritonite bacteriana espontânea, sendo 

superior a administração por colóides sintéticos; por fim, no tratamento da síndrome 

hepatorenal. 

Não há indicação para o uso de albumina no tratamento de hipoalbuminemia em 

pacientes com cirrose. Entretanto, pode ser indicado nos casos de grandes edemas 

refratários aos diuréticos, que coloquem em risco a vida dos pacientes.(derrame 

pleural, derrame pericárdico ou ascite volumosa). 

f. Uso em terapia intensiva 

Uma das situações mais frequentes de uso de albumina ocorre nos pacientes criticos , 

que apresentam hipovolemia, hipoalbuminemia e má distribuição hídrica, com perda 

de líquidos para o terceiro espaço.Entretanto, na análise da literatura médica, há 

elementos que sugerem que a albumina não deva ser usadas neste grupo de 

pacientes. 

O estudo SAFE mostrou tendência favorável à ressuscitação com albumina em 

comparação com salina em pacientes sépticos .A utilização de albumina nestes 

pacientes  se observou uma redução absoluta de mortalidade de quase 5%, com risco 



relativo de 0,87(IC 95% 0,74-1,02). A análise repetida por estes pesquisadores 

demonstrou que a albumina foi fator independentemente associado à maior sobrevida 

em 28 dias e se associou com menor disfunsão hepática evolutivamente. 

 
 

Recomendações quanto a substituição da albuminas por colóides não proteícos.  

- Não é recomendado o uso HES em pacientes com sepse grave ou qualquer paciente 

em terapia intensiva com risco de isuficiência renal. 

-Não utilização de colóides sintéticos em pacientes coronarianos ou hemorragia 

cerebral. 

-Não uso de gelatina em paciente com risco de falência renal e hemorragia cerebral. 

 

CONCLUSÃO 

 

As restrições quanto ao uso de albumina são muitas e as indicações são muito poucas 

devendo os clínicos se basearem principalmete nas indicações indiscutíveis e em 

situações em que as evidências clínicas possam sugerir uma resposta terapêutica. 

Quanto aos novos colóides estes devem ser introduzidos na clínica médica após serem 

comprovados seus parâmetros de segurança. 
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