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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Definição de insuficiência renal aguda 

 

A insuficiência renal aguda (IRA) é definida como uma síndrome clínica caracterizada 

pela diminuição rápida e sustentada (horas ou dias) da função renal. A redução da filtração 

glomerular é manifestada por uma elevação dos níveis plasmáticos da uréia e da creatinina, 

que são os marcadores mais comumente utilizados na prática clínica para avaliação da função 

renal. Devido ao papel importante do rim na regulação do meio interno, também são 

observadas alterações na homeostasia dos fluidos corporais, na concentração de eletrólitos e 

no controle ácido-base, e em dois terços dos casos são acompanhados por oligúria [1-5] . Essa 

diminuição na taxa de filtração glomerular (TFG) pode apresentar-se em pacientes com 

função renal normal ou em pacientes com função renal previamente comprometida, mas 

estável.  

Não existe na literatura médica consenso em relação aos critérios utilizados para definir 

IRA [6]. Revisando a literatura, foram encontradas cerca de 35 definições [7]. Com o intuito 

de estabelecer uma definição precisa da síndrome, um grupo de especialistas na área propôs 

uma classificação baseada em parâmetros rotineiramente avaliados na unidade de tratamento 

intensivo (UTI) e que constituem marcadores específicos da função renal, como a excreção de 

compostos nitrogenados, avaliado pela creatinina sérica ou pela TFG, e a produção de urina 

[8]. A classificação resultante foi chamada de RIFLE, um acrônimo (em inglês) indicando 

Risk ou risco para disfunção renal, Injury ou lesão do rim, Failure ou falha da função renal, 

Loss ou perda da função renal e End-stage ou doença renal em estágio terminal. A 

classificação RIFLE identifica três níveis de disfunção renal aguda (Risk, Injury e Failure) e 

dois níveis de desfechos clínicos (Loss e End-stage) [3, 9] (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Critérios de RIFLE para diagnóstico de insuficiência renal aguda (IRA) 
 TFG Volume Urinário 

Risk Aumento da creatinina sérica 1,5 X ou diminuição 
da TFG > 25 % 

< 0,5 mL/kg/h por 6 horas 

Injury Aumento da creatinina sérica 2 X  ou diminuição 
da TFG > 50 % 

< 0,5 mL/kg/h por 12 horas 

Failure Aumento da creatinina sérica3 X ou diminuição da 
TFG > 75 % ou creatinina > 4 mg/dL 

< 0,3 mL/kg/h por 24 horas ou anúria por 
24 h 

Loss IRA persistente: TRS > 4 semanas 
End-stage Doença renal em estágio terminal 

TFG: taxa de filtração glomerular, TSR: terapia de substiutição renal, Risk: risco; Injury: lesão; Failure: falha; 
Loss: perda; End-stage: doença renal em estágio terminal. Modificado de Lameire et al. [3] 
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O critério utilizado para classificar os pacientes com IRA nos diferentes estágios é 

sempre o pior parâmetro presente relacionado à TFG, que é estimada pela creatinina sérica e 

pelo volume de diurese.  

 

1.2 Epidemiologia da IRA na unidade de terapia intensiva (UTI) 

 

A incidência de IRA na UTI é variável, devido principalmente à diversidade de critérios 

utilizados para o seu diagnóstico e pela heterogeneidade da população estudada [10]. Um 

estudo recentemente publicado [11] avaliou aspectos epidemiológicos da IRA na UTI, 

incluindo cerca de 30.000 pacientes de 54 UTIs distribuídas em 23 países. O estudo 

identificou uma incidência de IRA de 5,7%.  Os critérios diagnósticos utilizados foram 

oligúria (diurese < 200mL em 12 horas) e/ou nitrogênio sangüíneo superior a 84 mg/dL, 

objetivando identificar pacientes com IRA grave. Outros trabalhos confirmaram esses achados 

[12, 13], observando também que a necessidade da terapia dialítica em pacientes críticos de 

UTI é elevada, de 64% a 80% [11, 14]. 
Entre os fatores de risco, destaca-se a sepse, a principal causa de IRA na UTI. A 

incidência da IRA nesse grupo de pacientes é influenciada pela gravidade do quadro clínico: 

em pacientes com sepse, a incidência é de 18%, nos com sepse grave, é de 23% e em 

pacientes com choque séptico, ela chega a 51% [15, 16]. Estudos epidemiológicos têm 

identificado múltiplos fatores de risco para o desenvolvimento de IRA, entre eles as condições 

de saúde prévia do paciente, as situações clínicas agudas e o uso de fármacos, sejam para fins 

diagnósticos ou terapêuticos (Tabela 2). Dos pacientes que sobrevivem, a grande maioria 

recupera a função renal [17, 18]. 

 

Tabela 2 - Fatores de risco para IRA na unidade de terapia intensiva (UTI) 
Características de base Condição clínica aguda Agentes nefrotóxicos 

Idade avançada Sepse Meio de contraste 
Sexo masculino Hipotensão / choque Antimicrobianos 
Diabete melito Hipovolemia Quimioterápicos 

Doença renal prévia Rabdomiólise AINES* 
Insuficiência cardíaca Pós–operatório de cirurgia cardíaca Inibidores da calcineurina 
Falha hepática Síndrome compartimental de abdome  
Hipoalbuminemia Transplante de órgão sólido não renal  
Doença vascular arterial Ventilação mecânica  

Câncer (hematológico)   
* AINES: Antiinflamatórios não esteróides. Modificado de Soubrier S. et al [12] 
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A presença de IRA está associada com um aumento significativo na mortalidade. Levy e 

colaboradores [19] verificaram um risco de morte 6,5 vezes maior em pacientes que 

desenvolveram IRA secundária ao uso de contraste em comparação com pacientes igualmente 

graves, mas sem IRA. Na população específica de UTI, o risco de morte é 4 vezes maior em 

pacientes com IRA em relação a outros pacientes, também graves, mas que não a 

desenvolveram [13]. Essa mortalidade aumenta se algum tipo de terapia dialítica é necessário 

[12, 13, 20-23], sendo a diálise fator de risco independente para morte em pacientes com IRA 

[24]. A mortalidade é ainda maior quando ela é secundária à sepse ou aparece no contexto de 

falência de múltiplos órgãos, chegando, então, a 90% [25].  Vários fatores de risco para morte 

têm sido identificados, entre eles sexo masculino, idade avançada, malignidade, oligúria, 

sepse, ventilação mecânica e falência de múltiplos órgãos [12, 24, 26, 27]. 

 

1.3 Classificação da IRA 

 

A IRA pode ser classificada, segundo a sua etiologia, em pré-renal, renal ou intrínseca e 

pós-renal.  

A IRA pré-renal ocorre quando existe uma diminuição na perfusão glomerular 

secundária a uma redução no volume circulante efetivo. É importante salientar que a 

integridade do tecido renal está preservada. Se os fatores extra-renais que causam a 

hipoperfusão renal são revertidos, a IRA pré-renal pode ser corrigida; se não o forem, ocorre 

evolução para a necrose tubular aguda (NTA) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Mecanismos de lesão e etiologia da IRA pré-renal 

Mecanismos de lesão Causa 

Diminuição absoluta do volume 
sangüíneo efetivo 

Hemorragia, perda cutânea (queimadura, sudorese), perda 
gastrintestinal (diarréia, vômitos), perda renal (diurético) 

Diminuição relativa do volume 
sangüíneo efetivo 

Insuficiência cardíaca, sepse, anafilaxia, insuficiência 
hepática 

Oclusão ou estenose da artéria renal Tromboembolismo bilateral ou em rim único 

Hipertensão intra-abdominal Trauma fechado de abdome, ascite volumosa, pós-operatório 
imediato de grandes cirurgias abdominais 

Modificado de Corwin H. et al. [4]. 

 

O processo que resulta em IRA renal ou intrínseca é categorizado de acordo com a 

principal estrutura afetada: glomérulos, túbulos, interstício ou os vasos sangüíneos. 
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A NTA é a forma mais comum de IRA intrínseca, correspondendo a cerca de 76% dos 

casos [24, 28]. É classificada em isquêmica ou nefrotóxica, dependendo do insulto que 

desencadeia a lesão tubular. A hipotensão arterial pode levar à IRA pré-renal, que resulta em 

um distúrbio glomerular e tubular funcional; quando a hipoperfusão é mais intensa ou 

prolongada, segue-se uma lesão das células tubulares renais, instalando-se assim a NTA 

isquêmica. A nefrite intersticial aguda (NIA) e as síndromes glomerulares são responsáveis 

pelo restante dos casos de IRA intrínseca [24] (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Mecanismos de lesão e etiologia da IRA renal ou intrínseca 

Mecanismos de lesão Causa 

Vascular Vasculite, hipertensão maligna, microangiopatia trombótica (PTT-SHU) 
Glomerulonefrite aguda GN pós-infecciosa, GN rapidamente progressiva 

Nefrite intersticial aguda Fármacos (antibióticos, tuberculostáticos, diuréticos, antiinflamatórios não 
esteróides, alopurinol, anticonvulsivantes) 

 
 
 
Necrose tubular aguda 

 

NTA isquêmica: qualquer situação clínica que leve a hipoperfusão renal 
sustentada 

 
NTA tóxica: *endógenas: pigmentos intratubulares (hemoglobina, 
mioglobina), proteínas intratubulares (mieloma), cristais intratubulares 
(ácido úrico), síndrome de lise tumoral; *exógenas: antibióticos 
(aminoglicosídeos, cefalosporinas, anfotericina B), contraste iodado, 
agentes quimioterápicos (cisplatina), metais pesados, solventes orgânicos 

GN: glomerulonefrite; NTA: necrose tubular aguda; PTT: púrpura trombocitopenica-trombotica;                       
SHU: síndrome hemolítica urêmica. Modificado de Corwin H. et al. [4]. 
 
 
 

A IRA pós-renal, por sua vez, é causada por uma obstrução anatômica ao fluxo de urina. 

Os sinais e sintomas são variados e dependem da localização, do grau e da duração da 

obstrução. A obstrução completa pode apresentar-se com anúria, enquanto na obstrução 

parcial o volume de urina é flutuante (anúria e poliúria) [3]. Embora sua incidência seja baixa 

nos pacientes de UTI (<1%) [24], sempre é necessário considerar esta possibilidade em todo 

paciente com IRA (Tabela 5). 

A classificação apresentada é de pouco valor em pacientes graves e internados em UTI, 

nos quais a maioria das vezes o dano renal é provocado pela combinação de múltiplos fatores 

[29, 30]. Nesse grupo de pacientes, a NTA é responsável por 78% a 88% dos casos de IRA, 

fatores pré-renais, por 15-18% e a IRA pós-renal, por menos de 1% [24, 28, 31].  
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Tabela 5 - Mecanismos de lesão e etiologia da IRA pós-renal ou obstrutiva 

Mecanismos de lesão Causa 

 

Obstrução do trato superior 
(obstrução bilateral ou de rim 
único funcionante) 

*Intrínseca: cálculo, necrose de papila, coágulo sangüíneo, carcinoma de 
células transicionais 

 

*Extrínseca: fibrose retroperitoneal, aneurisma de aorta, neoplasia 
retroperitoneal ou pélvica 

Obstrução do trato urinário 
baixo 

Estenose de uretra, hiperplasia prostática, carcinoma de próstata, 
carcinoma de células transicionais de bexiga, cálculo de bexiga, bexiga 
neurogênica, sonda vesical mal posicionada 

Modificado de Corwin H et al. [4] 

 

1.4 Apresentação clínica e diagnóstico laboratorial da IRA 

 

O rim é o órgão responsável pela regulação do meio interno. Assim, a disfunção deste 

órgão produz alterações no balanço dos líquidos corporais, na concentração de eletrólitos e no 

controle do equilíbrio ácido-base, distúrbios que estão relacionados com as manifestações 

clínicas decorrentes da IRA. A grande maioria dos pacientes criticamente enfermos apresenta 

hipotensão ou choque, que desencadeiam hipoperfusão renal e, conseqüentemente, disfunção. 

A diminuição de diurese ou oligúria é observada em até 60% dos pacientes [1], sendo mais 

freqüente em  pacientes com choque. Taquipnéia até franca insuficiência respiratória 

secundária a congestão pulmonar e/ou acidose metabólica também podem ser detectadas. O 

rim é o responsável direto pela eliminação dos produtos nitrogenados. Por isso, durante a 

IRA, quantidades de toxinas urêmicas são acumuladas no organismo, produzindo alterações 

no sistema nervoso (encefalopatia urêmica). Nos pacientes com IRA, nos quais o acúmulo 

destas toxinas ocorre de forma rápida, níveis de uremia considerados baixos podem estar 

relacionados com a preseça de sintomas. 

A queda da TFG na IRA se traduz bioquimicamente pelo aumento dos produtos 

nitrogenados na circulação sangüínea, entre eles a creatinina, a qual, apesar de suas 

limitações, continua sendo o teste laboratorial mais utilizado [32, 33]. Tem sido intensa a 

busca de novos marcadores bioquímicos que permitam identificar lesão renal precocemente, 

antes que sejam detectadas alterações na creatinina sérica para o diagnóstico de IRA. A 

cistatina C é um desses novos marcadores: além de permitir o diagnóstico mais precocemente 

que a creatinina, ela não é influenciada por fatores como idade, sexo, etnia ou massa muscular 

[32]. Outros testes de laboratório, utilizados para o diagnóstico e exames de imagem utilizado 
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para a identificação da possível etiologia da IRA, devem ser solicitados conforme o contexto 

clínico de cada paciente [2, 4, 32, 34-36]. 

 

1.5 Manejo da IRA na UTI 

 

1.5.1 Tratamento conservador 

 

Os múltiplos mecanismos fisiopatológicos da IRA, principalmente quando relacionada à 

falência de múltiplos órgãos [15, 37, 38], dificultam o estabelecimento de medidas efetivas 

para prevenção e tratamento [39]. Diversas terapias têm sido testadas para prevenção da IRA 

no contexto de UTI, entre elas a dopamina como vasodilatador da microcirculação renal, 

diuréticos como manitol e furosemide, N-acetilcisteína, antagonistas do cálcio, entre outras 

[40-43]. No entanto, ensaios clínicos [44-46] não têm demonstrado o seu benefício sobre a 

recuperação da função renal, necessidade de diálise e diminuição da mortalidade.  

O manejo clínico adequado ainda é a forma mais acurada de prevenção e tratamento da 

IRA. Entre essas medidas, estão a adequação do volume intravascular com reposição de 

cristalóides e/ou colóides, a otimização do débito cardíaco e da pressão de perfusão renal, e a 

prevenção da ocorrência de hipoxemia [47, 48]. Deve-se também evitar o uso de substâncias e 

drogas nefrotóxicas, principalmente em pacientes que já têm função renal comprometida. 

Quando a droga for indispensável, deve-se ajustar as doses para o nível da filtração 

glomerular estimada e monitorizar os seus níveis séricos regularmente [40]. 

 

1.5.2 Manejo dialítico da IRA 

 

Mesmo que instauradas precocemente as medidas mencionadas anteriormente para o 

manejo clínico da IRA, cerca de 60% a 75% dos pacientes com IRA na UTI irão necessitar de 

algum tipo de terapia renal substitutiva (TRS) [11]. As indicações para iniciar diálise são 

divididas naquelas conhecidas como clássicas e em outras, denominadas indicações não-

renais [49-51]. 

As indicações consideradas como clássicas para iniciar algum tipo de TSR têm como 

objetivo substituir a função excretora dos rins até que se estabeleça a sua recuperação 

funcional [52, 53], ou, se isso não ocorrer plenamente, até que haja recuperação parcial da 

função dos rins (Tabela 6). 
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As indicações não-renais, por sua vez, aplicam-se principalmente a pacientes internados 

em UTI. Essas indicações são também denominadas de suporte renal, visto que a função renal 

destes pacientes é normal ou está próxima do normal. São condições clínicas específicas com 

um potencial beneficio do uso de algum tipo de TSR, conforme ilustrado na Tabela 6 [49-52, 

54, 55].  

 

Tabela 6 - Indicações de terapia dialítica 

     Indicações clássicas                           Indicações não-renais 

Hipervolemia Remoção de citocinas e mediadores inflamatórios no choque séptico 

Acidose metabólica Remoção de líquido na insuficiência cardíaca congestiva refratária 

Hipercalemia Adequação da volemia e tratamento da acidose respiratória em SARA 

Complicações relacionadas à síndrome 

 Urêmica 

Disnatremias graves 

Suporte nutricional em pacientes com problemas de hipervolemia 

Prevenção de IRA na síndrome de lise tumoral 

Manejo das alterações eletrolíticas na rabdomiólise 

Manejo de intoxicações agudas por substâncias removíveis por diálise 

Prevenção da nefropatia por contraste em pacientes de alto risco 

Modificado de Metha R [50]. 

 

1.5.2.1 Tipos de terapias dialíticas utilizadas na UTI 

 

Podem ser divididas em dois grandes grupos: aquelas nas quais a terapia de substituição 

renal é realizada de forma contínua por 24 horas ou mais, e aquelas em que a terapia é 

realizada em geral por um período igual ou menor que 12 horas, denominadas terapias 

intermitentes [53] (Tabela 7). 

 

1.5.2.1.1 Terapia renal intermitente (TRSI) 

 

Trata-se de terapias extracorpóreas de purificação do sangue indicadas para substituir a 

ausência parcial ou total de função renal, aplicadas por período curto de tempo, usualmente 

igual ou inferior a 12 horas por dia: 

a) hemodiálise intermitente (HDI) ou convencional - terapia primariamente difusiva, na 

qual solutos e água são transportados através de uma membrana de baixo fluxo e de baixa 

permeabilidade, em um sistema de contracorrente. Nessa técnica, utilizam-se altos fluxos de 

sangue e de dialisado, 300-400 mL/min e 500-800 mL/min, respectivamente, com duração de 
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3 a 4 horas por sessão, realizadas em dias alternados ou mesmo diariamente em pacientes 

hipercatabólicos; 

 b) hemodiálise diária estendida (HDDE) - terapia primariamente difusiva em máquina 

de hemodiálise convencional, na qual solutos e água são transportados através de uma 

membrana semipermeável de baixo fluxo para o dialisado. A duração da HDDE é inferior a 

12 horas e superior a 6 horas, utilizando-se um fluxo de sangue igual ou menor que 200 

mL/min, e de dialisado de 300 mL/min; 

c) hemodiálise sustentada de baixa eficiência (HDSBE) - terapia primariamente difusiva 

em máquina de hemodiálise convencional, na qual solutos e água são transportados através de 

uma membrana semipermeável de baixo fluxo para o dialisado. A duração da HDSBE é de 12 

horas, utilizando-se um fluxo de sangue igual ou menor que 200 mL/min, e de dialisado de 

100 mL/min; 

d) ultrafiltração isolada (UFI) - processo agudo e intermitente de remoção de líquidos 

(ultrafiltração) através de uma membrana de baixa permeabilidade, sem a utilização de 

solução de diálise. 

 

1.5.2.1.2 Terapias de substituição renal contínuas (TRSC) 

 

São terapias extracorpóreas de purificação do sangue indicadas para substituir a 

ausência parcial ou total de função renal, aplicadas por período prolongado de tempo, 

usualmente durante 24 horas por dia. Entre elas, estão as que seguem: 

a) hemodiálise venovenosa contínua (HDVVC) - terapia primariamente difusiva, na 

qual solutos e água são transportados através de uma membrana de baixo fluxo e de baixa 

permeabilidade, em sistema de contracorrente. Nessa técnica, utilizam-se baixos fluxos de 

sangue e de dialisado, 100-150 mL/min e 1 L/h, respectivamente, com duração de 24 horas 

por dia. Essa terapia permite uma diálise eficiente com menor instabilidade hemodinâmica; 

b) hemofiltração contínua (HFAVC ou HFVVC) - terapia primariamente convectiva, na 

qual a remoção de grandes volumes de ultrafiltrado permite a remoção de solutos por 

convecção, transferidos através de uma membrana de alto fluxo (sintética). Inicialmente, a 

hemofiltração era realizada com acesso arteriovenoso (AV), técnica em desuso; atualmente, o 

acesso vascular mais empregado é o cateter de duplo lúmen instalado em uma veia profunda, 

sendo o sangue impulsionado ao circuito e depois devolvido ao paciente por uma bomba. O 

fluxo de sangue é de 100-150 mL/min, e não se utiliza solução de diálise. A infusão de uma 

solução de reposição, pré-dilucional (proximal ao hemofiltro) ou pós-dilucional (distal ao 
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hemofiltro), é necessária para manutenção do balanço hídrico e da volemia, face à elevada 

ultrafiltração horária (0,5 a 2 L/h); 

c) hemodialfiltração contínua (HDFAVC ou HDFVVC) - terapia dialítica que utiliza 

simultaneamente os princípios de convecção (água e solutos são transferidos através de uma 

membrana de alto fluxo, o que permite um volume alto de ultrafiltração) e de difusão (entrada 

no sistema de uma solução de diálise em contracorrente, o que aumenta a capacidade de 

depuração). A infusão de uma solução de reposição nesse método, pré ou pós-dilucional, 

também é necessária para manutenção do balanço hídrico e da volemia; 

d) ultrafiltração isolada contínua (UFIC) - processo contínuo de remoção de líquidos 

através de uma membrana de baixa permeabilidade, sem a utilização de solução de diálise. O 

objetivo dessa modalidade terapêutica é a remoção de líquidos em estados de sobrecarga 

hídrica; 

e) hemofiltração de alto volume - terapia dialítica que utiliza os mesmos princípios da 

HFVVC, com a diferença de que o volume de ultrafiltração é maior (6-9 L/h); o tempo de 

cada sessão é de 4 a 8 horas. Esse tipo de terapia, utilizado em pacientes com choque séptico 

com o objetivo de remover mediadores inflamatórios e citoquinas, proporciona melhora 

significativa no padrão hemodinâmico [56-60]. Paccinni e colaboradores [61] publicaram 

recentemente um estudo clínico mostrando que o uso precoce de hemofiltração de alto volume 

em pacientes com choque séptico reduz significativamente a mortalidade nesse grupo 

específico de pacientes.   

 

Tabela 7 - Características técnicas das diferentes modalidades dialíticas utilizadas na 
UTI 

MÉTODO 
DIALÍTICO 

FLUXO DE 
SANGUE 

FLUXO DO 
DIALISADO 

TEMPO DE 
TERAPIA 

DEPURAÇÃO DE 
URÉIA 

HDI convencional 300-400 mL/min 500-800 mL/min 4 h 150-200 mL/min 
HDDE 200 mL/min 300 mL/min 6-12 h ** 
HDSBE 150-200 mL/min 100 mL/min 12 h 25 mL/min 
HDVVC 120-150 mL/min 500-2000 mL/h contínua 17-21 mL/min 
HFVVC* 120-150 mLmin ------- contínua 15-17 mL/min 
HDFVVC* 150 mL/min 500-2000 mL/h contínua 25-30 mL/min 
UFIC 150-200 mL/min ------- contínua 1-3 mL/min 
*  Nessas modalidades terapêuticas, a infusão pré-capilar da solução de reposição ocasiona diluição do sangue 

que passa pelo hemofiltro, reduzindo o transporte de solutos por difusão no sistema de contra-corrente e 
reduzindo a eficiência do método. 

**  Dados não disponíveis; valores dependem do tempo de terapia prescrita. 
 Modificado de Palevsky P. [118] 
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1.6 Anticoagulação nas terapias de substituição renal contínuas 

 

Como discutido anteriormente, a IRA é uma condição muito prevalente em pacientes 

internados em UTI. Segundo Uchino e colaboradores [11], 72,5% dos pacientes que 

desenvolveram IRA durante sua internação na UTI necessitaram de algum tratamento 

dialítico, tendo 80% das terapias dialíticas empregadas nestes pacientes sido contínuas. A 

preferência por métodos contínuos é determinada principalmente pela sua maior tolerância 

hemodinâmica [53], derivada de uma remoção mais gradual de solutos e líquidos, permitindo 

menores variações na osmolaridade sangüínea e uma contínua adaptação do volume circulante 

[62-64].  

As TSRC, como outras técnicas de depuração sangüínea, precisam de um sistema de 

circulação extracorpórea composto por uma linha arterial e venosa, filtro ou capilar de diálise 

e um cateter de duplo-lúmen, os quais devem permanecer sem coágulos para um adequado 

funcionamento e um ótimo manejo da homeostasia do paciente. A literatura relata que a 

coagulação do sistema é responsável em 40-75% das vezes pela suspensão da terapia dialítica 

[65], sendo esta a principal desvantagem da TSRC [6]. A troca freqüente de capilares em 

razão de trombose, além de aumentar o trabalho da enfermagem e os custos da terapia [66], 

resulta numa dose menor de diálise administrada, o que influencia negativamente o 

prognóstico destes pacientes [67], sendo esse um aspecto importante para o manejo da IRA no 

paciente criticamente enfermo [68, 69]. Por outro lado, a utilização de algum protocolo de 

anticoagulação para maximizar a vida dos filtros incrementa significativamente os episódios 

de sangramentos nesses pacientes. Estes já possuem um risco elevado para eventos 

hemorrágicos devido à presença de coagulopatias, freqüentemente coagulação intravascular 

disseminada (CIVD) em contexto de sepse, condição comum nos pacientes de UTI [70], 

agravada pelo efeito negativo da uremia  sobre a coagulação [71]. 

 

1.6.1 Fatores de risco que predispõem à trombose dos circuitos extracorpóreos 

 

1.6.1.1 Ativação da cascata da coagulação 

 

O fluxo sangüíneo do circuito de hemodiálise utilizado na TSRC se converte em uma 

extensão da superfície corporal. A simples passagem do sangue através deste circuito, e em 

especial através da membrana do dialisador, produz ativação dos diferentes mecanismos 

responsáveis pela coagulação do sangue [65, 72, 73]. Esses mecanismos são iniciados pela 
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ativação da via intrínseca e da via alternativa que envolve proteínas do complemento, 

ocorrendo liberação de mediadores pró-inflamatórios e culminando na ativação da cascata da 

coagulação com formação de coágulos de fibrina [65].  

 

1.6.1.2 Fluxo sangüíneo através do circuito de diálise 

 

O fluxo da bomba de sangue dos sistemas de diálise contínua (HDVVC, HFVVC, 

HDFVVC e UFI) determina a velocidade com que o sangue passa através do circuito. Quanto 

menor o fluxo, maior o tempo de contato entre o sangue e a membrana do dialisador, o que 

aumenta o risco de trombose. Não existem estudos mostrando qual é o fluxo de sangue ideal 

nas terapias dialíticas contínuas, mas fluxos muito elevados incrementam a turbulência, assim 

como fluxos muito baixos (< 100 mL/min) promovem estase do sangue, ambas situações que 

contribuem para o processo de coagulação [65, 74, 75]. 

 

1.6.1.3 Problemas relacionados ao cateter de diálise 

 

A oclusão completa ou parcial do cateter de diálise por qualquer motivo (coágulos 

intraluminais, dobras, má posição) ocasiona bloqueio ou redução do fluxo de sangue no 

circuito, respectivamente. Um fluxo de sangue turbulento, observado em cateteres com 

diâmetros pequenos, produz ativação de leucócitos e plaquetas dentro do lúmen do cateter, 

predispondo à trombose. Conseqüentemente, recomenda-se a utilização de cateteres de maior 

calibre (duplo lúmen de 12F com 4 mm de diâmetro) e comprimento entre 16 e 24 cm, 

inseridos em locais onde mudanças de posição do paciente não influenciem o fluxo do cateter 

[72, 75, 76].  

 

1.6.1.4 Tipo de terapia dialítica 

 

Na hemofiltração venovenosa contínua, em que a terapia é realizada unicamente por 

processo físico-químico de convecção, a obtenção de grandes volumes de ultrafiltração (UF) 

aumenta a viscosidade do sangue dentro do hemofiltro, com maior risco de trombose do 

sistema. Recomenda-se sempre a infusão pré-filtro da solução de reposição para diluir o 

compartimento sangüíneo do hemofiltro [72, 77]. 

Outros fatores que influenciam a permeabilidade do circuito são o comprimento das 

linhas do circuito - quanto mais curta a sua extensão maior o risco de trombose - e a 
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composição química da membrana do filtro capilar, havendo menor risco de formação de 

trombos ou coágulos com as membranas sintéticas. Essas membranas (polissulfona, 

polimetilacrilato e poliacrilonitrila) apresentam maior grau de biocompatibilidade, sendo 

consideradas menos trombogênicas que aquelas derivadas de celulose, que nesse e em outros 

aspectos (como geração de resposta inflamatória) são mais bioincompatíveis [65, 76, 78, 79]. 

 

1.6.2 Estratégias de anticoagulação na TSRC 

 

1.6.2.1 Heparina não-fracionada (HNF) 

 

A hepariana não fracionada é o anticoagulante mais comumente utilizado [6] e com o 

qual se tem maior experiência clínica [80]. A HNF oferece várias vantagens, como baixo 

custo, meia-vida curta, alta eficiência, fácil reversão com protamina e facilidade de 

monitorização do nível de anticoagulação com o tempo parcial de tromboplastina ativado 

(aTTP). Entre as principais desvantagens, citam-se a anticoagulação sistêmica e a freqüente 

trombocitopenia induzida com o uso da HNF[81], o que dificulta, e por vezes contra-indica, o 

seu uso em pacientes com risco aumentado de complicações hemorrágicas ou na presença de 

sangramento ativo.  

O principal mecanismo de ação da HNF é através da ligação com a anti-trombina III, 

modificando sua estrutura química e aumentando a sua afinidade pela trombina (fator IIa) e, 

em menor grau, pelo fator X ativado (fator Xa) [72, 79]. A farmacocinética da HNF em 

pacientes criticamente enfermos é pouco previsível, principalmente naqueles com quadro de 

sepse grave que apresentam níveis baixos de anti-trombina III [72, 80, 82], o que diminui o 

efeito da droga e dificulta o estabelecimento de uma anticoagulação adequada. 

A recomendação para o uso de heparina é a lavagem do circuito (priming) com 5.000 UI 

de heparina diluídas em 1-2 litros de solução salina normal (SSN), seguida pela administração 

em bolus de 1.000-5.000 UI (~50-100 UI/kg) de heparina endovenosa antes de iniciar a 

TSRC. Após essa etapa, mantém-se uma infusão contínua de heparina pré-capilar na dose de 

5-10 U/kg/h, ajustando-se a dose para manter o nível de aTTP entre 1,5-2 vezes o valor 

normal [78-80]. Empregando esse protocolo de anticoagulação, a maioria dos centros relatam 

uma duração média do filtro de cerca de 30 horas [65]. 
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1.6.2.2 Heparinas de baixo peso molecular (HBPM) 

 

O uso clínico das HBPM como anticoagulação nas diferentes terapias dialíticas e outros 

aspectos sobre a sua farmacocinética e farmacodinâmica serão discutidos ao final desta 

introdução. 

 

1.6.2.3 Anticoagulação regional com citrato trissódico 

 

A infusão pré-capilar de uma solução de citrato trissódico a 2% ou 4% [83-85] quela o 

cálcio sangüíneo, bloqueando todas as etapas da cascata de coagulação que dependem desse 

íon (Figura 1). O sangue que retorna ao paciente contém complexos de citrato-cálcio iônico 

que serão metabolizados principalmente no fígado, convertendo cada molécula de citrato em 

três moléculas de bicarbonato, motivo pelo qual o uso de citrato como anticoagulação na 

TSRC torna desnecessária a utilização de soluções-tampão. 

 

   
Figura 1 -  Ação do citrato trissódico na cascata da coagulação. Modificado de 

Davenport A [72] 
 

 O cálcio perdido nesse processo é reposto mediante uma infusão endovenosa de 

gluconato de cálcio (Figura 2). O sucesso da anticoagulação regional com citrato depende do 

controle estrito do cálcio iônico (Cai) no circuito de hemodiálise (coletado pós-capilar) e do 
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paciente (coletado pré-capilar). Os níveis séricos alvos de Cai recomendados para o sistema de 

diálise são de 0,25-0,35 mmol/L (1,0-1,5 mg/dL) e para o paciente 1,0-1,3 mmol/L (4,0-4,5 

mg/dL). Com este esquema anticoagulante na TSRC, tem-se descrito sobrevida de filtros de 

até 3 a 4 dias [84]. A regulação do Cai do sistema se realiza mediante a infusão pré-capilar do 

citrato trissódico, e o ajuste do Cai sistêmico é feito pela infusão de gluconato de cálcio, que 

deve ser administrado por veia central. Esta solução, quando infundida na via venosa do 

circuito de diálise, está relacionada com trombose do cateter [72].  

 

 
Figura 2 - Esquema de anticoagulação regional com citrato trissódico. Modificado de 
Oudemans-Van S. [71] 

 

Algumas complicações têm sido descritas pelo uso do citrato, entre elas: hipernatremia 

(pela utilização da solução de citrato trissódico), alcalose metabólica (por rápida conversão de 

citrato a bicarbonato), acidose metabólica com ânion GAP aumentado (pela administração de 

citrato em pacientes com insuficiência hepática severa, ocorrendo acúmulo de citrato face à 
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redução de seu metabolismo) e hipocalcemia (por ajuste inadequado da infusão de gluconato 

de cálcio) [65, 71, 80, 84].  

A anticoagulação regional com citrato, devido principalmente ao alto custo da terapia e 

à complexidade da técnica, é recomendada somente em pacientes que apresentem alto risco de 

sangramento, conforme critérios apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Contra-indicações para anticoagulação sistêmica na TSRC 

                                                Sangramento ativo 
                                                Sangramento maior* nas últimas 48 horas 
                                                Pós-operatório nas últimas 24 horas 
                                                INR > 2 
                                               aTTP > 60 segundos 
                                               Plaquetas < 60x103/μL 

*Sangramento digestivo, intracerebral, pulmonar, necessidade de transfusão (no mínimo duas unidades de 
sangue) nas últimas 24 horas, INR: índice de normatização internacional; aTTP: tempo parcial de 
tromboplastina ativado. Modificado de Tan et al. [86] 
 

1.6.2.4 Lavagem do circuito de hemodiálise com soro fisiológico 

 

Em pacientes com alto risco de sangramento (Tabela 8) ou em centros onde não há 

disponibilidade para a utilização de citrato, a única alternativa disponível é a realização da 

TSRC sem anticoagulação. Nessas situações, recomenda-se realizar o priming ou lavagem 

inicial do circuito de diálise com uma solução de heparina (5.000 UI de heparina por litro de 

soro fisiológico) [72], que deve ser desprezada para evitar que o paciente seja anticoagulado. 

Durante a TSRC, utiliza-se uma infusão pré-capilar de 100-250 mL/h de soro fisiológico para 

a lavagem contínua do filtro, reduzindo, assim, o risco de trombose [65]. Volumes maiores 

não têm mostrado benefício em termos de sobrevida do capilar e podem comprometer a 

eficiência da terapia dialítica, por diluição excessiva do compartimento sangüíneo interno do 

filtro, e diminuir o gradiente osmótico para remoção da escória nitrogenada e de eletrólitos 

[71, 80]. O uso de bolus intermitentes de SSN (30/30 minutos) com o objetivo de lavar o 

filtro, além de aumentar o trabalho da equipe, não mostra benefícios quando comparado com 

a infusão pré-capilar em pacientes submetidos à TSRC [80]. 

Em um estudo [86], a sobrevida do filtro na TSRC sem o uso de algum esquema de 

anticoagulação foi aceitável (cerca de 30 horas), com redução das complicações hemorrágicas 

e um adequado controle metabólico. A lavagem do sistema é considerada um método 

alternativo em pacientes com alto risco de sangramento que necessitem de diálise, embora ela 

apresente o inconveniente da perda sangüínea quando ocorre trombose do circuito e de uma 
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menor eficiência da diálise decorrente das interrupções freqüentes para a lavagem do sistema 

[87]. 

1.6.2.5 Anticoagulação regional com heparina-protamina 

 

A anticoagulação regional com heparina-protamina consiste na infusão pré-capilar de 

heparina (5-10 U/Kg/h), necessária para manter o filtro de diálise anticoagulado, revertendo o 

efeito da anticoagulação sistêmica mediante uma infusão pós-capilar de sulfato de protamina. 

A dose desta última é calculada com base na dose de heparina administrada (1 mg de 

protamina neutraliza 100 UI de heparina), e com este esquema é possível a anticoagulação 

local do circuito de hemodiálise sem provocar anticoagulação sistêmica [65, 72]. Entretanto, a 

protamina apresenta potenciais paraefeitos, e o seu uso fica restrito a alguns pacientes, 

principalmente aqueles internados em UTI. A heparina, por ter uma meia-vida mais 

prolongada que a protamina (especialmente na insuficiência renal), pode causar episódios de 

sangramento por fenômeno rebote de anticoagulação. Adicionalmente, a administração de 

protamina (principalmente em bolus) pode induzir episódios severos de hipotensão ou causar 

instabilidade hemodinâmica em pacientes instáveis, além de depressão miocárdica, 

leucopenia, trombocitopenia e reações anafiláticas graves [65, 71, 72, 80]. 

 

1.6.2.6 Outros esquemas de anticoagulação utilizados nas TSRC 

 

Vários esquemas de anticoagulação têm sido descritos como efetivos na prevenção da 

trombose do circuito de hemodiálise. A grande maioria deles são pouco utilizados devido à 

falta de disponibilidade do fármaco em nosso meio e ao alto custo da terapia, razão pela qual 

nos limitaremos a mencioná-los. Entre essas opções terapêuticas, incluem-se prostaglandinas 

e análogos, dextranos de baixo peso molecular (Rheomacrodex®), proteína C ativada, 

hirudina recombinate (Refludan®), anti-trombina III recombinante, argatroban, danaproide 

(Orgaran®), mesilato de nafamostat e, mais recentemente, o uso de circuitos de diálise 

recobertos com heparina (Duraflo®) [65, 72, 80, 88]. 

  

1.7 Heparinas de baixo peso molecular  

 

Por décadas, o uso da HNF como profilaxia para pacientes de alto risco ou como terapia 

em pacientes com eventos tromboembólicos foi uma prática comum. Mais recentemente, as 

HBPM vêm sendo empregadas com maior freqüência na prática clínica, principalmente pelas 
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vantagens que oferecem sobre as HNF em alguns aspectos. Entre estas, citam-se a melhor 

biodisponibilidade, que produz um efeito terapêutico mais prolongado e previsível, a não 

necessidade de controle laboratorial para mensurar o grau de anticoagulação, a menor ligação 

às proteínas plasmáticas e, em especial, a menor interferência com o fator plaquetario 4 (PAF-

4), relacionado à trombocitopenia induzida por HNF. 

A seguir, é apresentada uma revisão sobre a estrutura química, farmacocinética, 

farmacodinâmica, aplicações clínicas e em especial, sobre o uso das HBPM como 

anticoagulante nas diferentes TSR, especificamente no contexto de UTI. 

 

1.7.1 Estrutura química 

 

As HBPM são substâncias derivadas da molécula de heparina não-fracionada, 

compostas principalmente por glicosaminoglicanos formados por seqüências alternantes de 

resíduos de D-glucosamina com ácido urônico, ácido glucorônico e ácido idurônico [89-91]. 

Elas são obtidas através de um processo de despolimerização química ou enzimática [89, 91], 

o que reduz a seqüência de glicosaminoglicanos originando fragmentos menores com peso 

molecular entre 3.000-9.000 daltons (~5.000 Da) [89, 90, 92] (Tabela 9). Os vários compostos 

obtidos neste processo diferem tanto no peso da molécula como em sua atividade 

antitrombótica [91, 93]. Conseqüentemente, os resultados de estudos clínicos obtidos com 

algum tipo específico de HBPM não podem ser extrapolados para as outras HBPM [93, 94]. 

 

Tabela 9 - Peso molecular e nome comercial das diferentes HBPM 

TIPO DE HBPM NOME COMERCIAL PESO MOLECULAR 
(DALTONS) 

Enoxaparina Levonox / Clexane 4.200 
Dalteparina Fragmin 6.000 
Nadroparina Fraxiparina 4.500 
Tinazaparina Innohep 4.500 
Reviparina Clivarine 4.000 
Ardeparina Normiflo 6.000 

Modificado de Aguilar D et al. [89] 

 

1.7.2 Mecanismo de ação 

 

A atividade antitrombótica das HNF e das HBPM é exercida especificamente por uma 

seqüência única de pentassacarídeos (duas moléculas de ácido urônico e três moléculas de 

glucosaminas sulfatadas) [95], a qual se une à antitrombina (AT), modificando sua estrutura 
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química e aumentando sua afinidade pela trombina (fator IIa) e ao fator X ativado (fator Xa) 

[90]. A principal diferença entre as HNF e as HBPM é a inibição seletiva que as HBPM 

exercem sobre o fator-Xa e uma afinidade pequena pela trombina, devido principalmente ao 

tamanho reduzido da molécula de HBPM, que não permite a ligação simultânea da AT e da 

trombina [91], o que não ocorre com a união entre a AT e o fator-Xa (Figura  3). A 

seletividade das HBPM na inibição do fator Xa garante uma maior eficácia terapêutica, já que 

a disponibilidade e a concentração deste último são maiores em relação à trombina. Uma 

única molécula do fator Xa contribui para a prevenção da formação de centenas de moléculas 

 de trombina [89]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Mecanismo de ação das HNF e das HBPM. Modificado de Weitz J. [90] 
 

1.7.3 Farmacocinética e farmacodinâmica 

 

As HBPM apresentam menor afinidade pelas proteínas plasmáticas, pelas células 

endoteliais e pelos macrófagos, o que farmacologicamente aumenta a sua biodisponibilidade 

em relação às HNF [89-91], atingindo, assim, um efeito terapêutico mais efetivo e previsível 

com doses menores do fármaco. Sua meia-vida prolongada também permite a administração 

de doses intermitentes em forma de bolus (subcutâneo ou endovenoso), com boa absorção 

pela via subcutânea [96]. 
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 As HBPM são eliminadas primariamente pelo rim através da filtração glomerular [90, 

91, 97]. Em conseqüência, uma redução significativa da TFG, como observada nos estágios 4 

e 5 da DRC, aumenta significativamente a meia-vida da droga [96-98]. Becker e 

colaboradores [99] observaram uma redução de 16% no clearance da enoxaparina em 

pacientes com DRC estágio 3 e de 36% nos pacientes em estágios 4 e 5.  A DRC avançada 

(TFG < 30 mL/min) produz nesses pacientes um estado de anticoagulação excessiva, que 

pode ser medida pela dosagem do fator anti-Xa [98, 100], tendo como conseqüência clínica 

um risco aumentado de sangramento [100-103], principalmente quando doses repetidas de 

HBPM são usadas (efeito acumulativo) [97]. Gerlach e colaboradores [104], em estudo 

retrospectivo em que compararam pacientes com e sem insuficiência renal (definida neste 

estudo como creatinina sérica >2 mg/dL) em relação a eventos hemorrágicos relacionados ao 

uso de enoxaparina, observaram que 30% dos pacientes com insuficiência renal apresentaram 

episódios de sangramento graves, índice que foi de 2% nos pacientes com função renal 

normal (p<0,001). Outro grande estudo, denominado Global Registry of Acute Coronary 

Event Study (GRACE)  [105], demonstrou inequivocamente a correlação existente entre 

episódios de sangramento e uso de HBPM em pacientes com insuficiência renal. A incidência 

de sangramentos considerados graves pelos pesquisadores nos pacientes com insuficiência 

renal grave (TFG <30 mL/min) foi de 5,9%, de 2,03% nos com insuficiência moderada (TFG 

entre 30-60ml/min) e de 1,24% nos pacientes sem insuficiência renal (TFG > 60mL/min). O 

grupo com insuficiência renal grave apresentou uma razão de chances para sangramento de 

3,85 [IC 95: 2,29-6,48], em relação ao grupo com insuficiência moderada.  

Collet e colaboradores [106] recomendam reduzir em 64% a dose usual de enoxaparina 

(1 mg/kg a cada 12 h) em pacientes com TFG < 30 mL/min. Segundo os autores, este ajuste 

proporciona um efeito antitrombótico adequado e mantém a atividade anti-Xa no alvo 

terapêutico (entre 0,5-1,0 UI/mL), sem elevação significativa no número de episódios de 

sangramento. Este ajuste de dose deve ser realizado tanto em pacientes que serão 

anticoagulados por longo período de tempo [96, 97] como naqueles em que a HBPM é 

utilizada por curto espaço de tempo, como sucede durante as sessões de hemodiálise [107].   

Outras situações clínicas em que a farmacocinética das HBPM se encontra alterada, e 

que justificam segundo alguns autores um ajuste na dose, são pacientes idosos  [108-110] e 

pacientes com obesidade extrema [90, 91, 98]. 
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1.7.4 Controle laboratorial 

 

As HBPM exercem sua atividade antitrombótica por atuar seletivamente sobre o fator 

Xa com pouca interferência sobre a trombina. Por esse motivo, testes de laboratório 

comumente utilizados para mensurar o grau de anticoagulação das HNF, como o aTTP ou 

tempo de coagulação ativado, são de pouca utilidade nos pacientes que usam HBPM [89, 95, 

97, 111]. No caso das HBPM, o grau de anticoagulação é avaliado mediante a atividade anti-

fator Xa [90, 91], que mede a quantidade de HBPM presente no sangue, e, por extensão, o 

nível de anticoagulação do paciente. O melhor momento para a dosagem anti-Xa é 4 horas 

após a administração da HBPM se o esquema de administração prescrito é de uma dose ao 

dia, sendo o nível terapêutico de anti-Xa recomendado nestas condições de 1,0-2,0 UI/mL 

[91, 96, 112]. Em pacientes com esquema de administração de duas vezes ao dia, não existe 

consenso sobre qual seria o melhor momento para a coleta do anti-Xa; os níveis 

recomendados nesse caso para uma anticoagulação efetiva é de 0,4-1,0 UI/ml [89, 91, 112]. 

Para profilaxia de eventos tromboembólicos, o nível terapêutico situa-se entre 0,1-0,2 UI/mL 

[89].  

A dosagem de anti-Xa pode ser realizada através de diferentes técnicas, como o 

Heptest™ (Sigma-Aldrich) e a Chromogenic Anti-Xa Assay™ . Esta última é a mais 

amplamente utilizada [100] e recomendada pelo College of American Pathologists [91]. A 

realização sistemática deste teste para controle da atividade antitrombótica das HBPM está 

limitado principalmente pelo custo elevado do kit, que restringe a sua utilização a centros 

especializados. Por este motivo, novas técnicas de laboratório que permitam uma dosagem 

mais rápida e menos dispendiosa estão sendo desenvolvidas. O Rapidpoint ENOX-time™, um 

novo teste de laboratório que mede a atividade antitrombótica da enoxaparina, tem mostrado 

uma boa correlação com a atividade anti-Xa [113], mas mais estudos avaliando a acurácia 

dessa técnica ainda são necessários para que seja possível recomendar o seu uso sistemático. 

Em resumo, o controle laboratorial da atividade antitrombótica das HBPM baseado em 

sua farmacocinética previsível é recomendado unicamente em pacientes com insuficiência 

renal grave [100, 114]  e em pacientes idosos ou com obesidade extrema [89, 96, 97]. 

 

1.7.5 O papel das HBPM nas TSRC 

 

Como mencionado anteriormnte, as TSRC são preferidas nos pacientes criticamente 

enfermos internados em UTI, [115-118] devido principalmente à maior tolerância 
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cardiovascular observada com estes métodos. O sucesso das terapias contínuas depende 

basicamente de uma anticoagulação eficiente [80, 93], pois a trombose do circuito 

extracorpóreo diminui o tempo de terapia reduzindo a dose de diálise administrada e, 

finalmente, termina afetando negativamente o prognóstico destes pacientes [67].  

O circuito de hemodiálise utilizado na TSRC se converte numa extensão da superfície 

corporal. A simples passagem do sangue através deste circuito, e em especial através da 

membrana do dialisador ou hemofiltro pela maior superfície de contato, produz ativação dos 

diferentes mecanismos responsáveis pela coagulação (Figura 4) [65, 72, 73, 93]. Estes 

mecanismos são iniciados principalmente pela ativação da cascata da coagulação, tanto pela 

via intrínseca e ativação do complemento como pela via alternativa, e envolvem a liberação 

de mediadores pró-inflamatórios [65]. O uso de algum tipo de anticoagulação é necessário 

para evitar trombose do circuito de diálise. 

 

 
Figura 4 - Cascata da coagulação. Modificado de Gianza F et al. [65] 
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As HBPM vêm sendo utilizadas cada vez mais freqüentemente como anticoagulação em 

várias condições clínicas, como a síndrome coronariana aguda [119, 120] e eventos 

tromboembólicos [121, 122], o que motivou a utilização desta HBPM como anticoagulação 

durante as sessões de diálise em pacientes com DRC terminal [77, 107, 123]. Em pacientes 

urêmicos submetidos a hemodiálise, o uso das HBPM teve um impacto clínico desfavorável, 

tendo havido relatos de complicações graves e inclusive fatais de sangramento [101], o que 

levaria à restrição de seu uso e, de acordo com alguns autores, à sua contra-indicação absoluta 

nesta população de pacientes [94]. Este risco aumentado de sangramento, como discutido 

anteriormente,  deve-se a um efeito cumulativo da droga [96, 97], visto que o rim é a principal 

via de eliminação das HBPM [90, 95, 98].  

No contexto do paciente criticamente enfermo com IRA, as HBPM ofereceriam 

algumas vantagens teóricas sobre as HNF, citadas a seguir. 

Os níveis baixos de AT (conhecida anteriormente como AT-III) observados nos 

pacientes criticamente enfermos, em especial aqueles com sepse grave e com outras situações 

de resposta inflamatória sistêmica [82, 124], limitam a eficiência terapêutica da HNF, visto 

que esta necessita da AT-III para exercer o seu efeito antitrombótico (Figura 3) [65, 89-91, 

95]. Isto explicaria por que pacientes anticoagulados com HNF, embora com níveis 

terapêuticos de aTTP, apresentem trombose do circuito de diálise com freqüência [125]. As 

HBPM, por atuarem especificamente sobre o fator Xa, que tem papel mais relevante na 

cascata da coagulação do que a trombina [89], poderiam oferecer maior eficácia terapêutica 

quando comparadas à HNF [90, 91, 95] (Figura 5). 

Outra vantagem teórica é a menor incidência de trombocitopenia induzida por heparina 

(HIT) observada com HBPM, descrita como 8 a 10 vezes mais freqüente com a HNF do que 

com a HBPM em um estudo [81]. Warketin e colaborados [126] publicaram um ensaio clínico 

randomizado com 655 pacientes que receberam HBPM ou HNF para profilaxia de eventos 

tromboembólicos no período pós-operatório de cirurgia ortopédica. Os autores descreveram 

uma incidência de HIT de 2,7% no grupo de HNF e de 0% no grupo de HBPM (p=0,0018), e 

uma menor prevalência de anticorpos do tipo IgG contra o complexo PAF-4/heparina nos 

pacientes com HBPM, atribuindo esse achado à menor interferência das HBPM sobre o PAF-

4, que está fortemente associado à fisiopatologia da HIT [81, 127, 128], como já fora proposto 

em outros estudos [81, 90, 93, 128]. Em pacientes criticamente enfermos, que apresentam 

múltiplas alterações hematológicas [70], a incidência de HIT é de 1% [129]. Quando presente, 

a HIT constitui uma complicação catastrófica, devido à elevada prevalência de eventos 
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tromboembólicos graves [81, 130, 131], podendo justificar o uso de HBPM nesta população 

específica. 

 

 
Figura 5 -  Ação das HBPM e da HNF na cascata da coagulação. Modificado de 

Gianza F et al. [65] 
 
  
 

As HBPM apresentam menor afinidade e ligação a proteínas plasmáticas que a HNF, 

sendo que muitas proteínas ligadas à HNF são reagentes de fase aguda (proteínas que 

aumentam durante processos inflamatórios agudos) [90]. No paciente criticamente enfermo, 

principalmente aqueles em estado de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), 

como ocorre no choque séptico, os níveis plasmáticos das proteínas de fase aguda estão muito 

elevados, o que diminui a quantidade de HNF disponível para se unir à trombina e exercer o 

seu efeito terapêutico [90]. Assim, são necessárias doses maiores de HNF para atingir um 

nível de anticoagulação ideal. As HBPM, por serem moléculas com cargas negativas, ligam-

se pouco às proteínas plasmáticas, em especial à albumina, o que aumenta a sua 

biodisponibilidade, resultando em um efeito antitrombótico mais previsível, eficaz e 

sustentado com a administração de dose intermitente. Com as HBPM, não se faz necessário o 
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controle laboratorial para mensurar o nível de anticoagulação, diferentemente da HNF, em 

que a dosagem freqüente do aTTP é mandatória para avaliar a atividade antitrombótica e 

ajustar a dose do fármaco [65, 72, 80, 111].     

Os pacientes criticamente enfermos apresentam um risco maior de sangramento, em 

razão de feridas cirúrgicas extensas, maior número de dispositivos intravasculares, como 

cateteres e/ou marcapassos, presença de coagulopatia de consumo, insuficiência hepática, 

trombocitopenia e sepse, entre outras causas [70, 132]. As HBPM, por seu perfil 

farmacológico mais favorável, ofereceriam benefício teórico em relação à HNF: primeiro, por 

uma menor inibição da função plaquetária [93], e segundo, por se unirem em menor 

proporção ao fator de von Willebrand [95], a plaquetas e a células endoteliais [89-91, 93], 

tendo assim menor interferência na interação entre plaquetas, fator de Von Willebrand e  

endotélio vascular lesado. 

Algumas particularidades clínicas dos pacientes criticamente enfermos devem ser 

mencionadas neste contexto, visto que podem ser consideradas como desvantagens para a 

escolha das HBPM [133]. A grande maioria destes pacientes apresenta características 

diversas: disfunção de múltiplos órgãos, em especial insuficiência renal [29, 134, 135]; 

instabilidade hemodinâmica ou choque, que é manejada com reposição de grandes volumes de 

líquido, o que leva à expansão da água corporal total e alteran a composição dos diferentes 

compartimentos corporais; uso de drogas vasopressoras (noradrenalina, adrenalina ou 

dopamina) que causam vasoconstrição periférica e diminuem a absorção de drogas 

administradas por via subcutânea [133]. Priglinger e colaboradores [136] mostraram níveis 

baixos de anti-Xa em pacientes criticamente enfermos quando comparados com pacientes 

internados fora da UTI. Dörffler e colaboradores [137] demonstraram níveis subterapêuticos 

de anti-Xa em pacientes com necessidade de doses altas de vasopressores. Kani e 

colaboradores [138] observaram que, além da disfunção renal, o uso de drogas inotrópicas e a 

presença de edema provavelmente também contribuam para aumento no tempo de eliminação 

das HBPM. Finalmente, Mary e colaboradores [139] demonstraram também níveis baixos de 

anti-Xa em pacientes com falência de múltiplos órgãos e aumento de peso por edema, o que 

torna imprevisíveis os efeitos das HBPM, justificando-se nessas situações a dosagem seriada 

do fator anti-Xa para controlar a atividade antitrombótica dessas drogas [136, 138-140]. 

Como mencionado anteriormente, as HBPM exercem o seu efeito anticoagulante sobre 

o fator Xa com pouca interferência sobre a trombina. Assim, a protamina (antagonista 

universal das HNF), que atua neutralizando a atividade da AT [95], tem limitada ação 

terapêutica para reverter os efeitos anticoagulantes das HBPM [141]. A falta de um 
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antagonista efetivo limita a utilização das HBPM em pacientes criticamente enfermos, nos 

quais a realização de procedimentos de urgência, tanto diagnósticos como terapêuticos, são 

freqüentes e indispensáveis. 

São escassos os estudos clínicos que avaliaram o efeito e a eficácia das HBPM como 

anticoagulante na TSRC em pacientes com IRA, havendo apenas cinco estudos publicados até 

o momento [66, 125, 142-144]. Em três deles, foi usada dalteparina; em outro, com um 

número pequeno de pacientes, usou-se enoxaparina; e o último comparou nadroparina com 

dalteparina.  

Wynckel e colaboradores [142] avaliaram a eficiência de um protocolo de 

anticoagulação com enoxaparina em sete pacientes com diagnóstico de falência de múltiplos 

órgãos e indicação de TSRC. A dose de enoxaparina administrada no início da terapia em 

todos os pacientes foi de 40 mg em bolus endovenoso (EV), seguidos por uma dose 

intermitente de 10-40 mg EV de 6/6 horas, para manter a atividade anti-Xa entre 0,25-0,5 

UI/mL. Nesse estudo, não foram relatadas complicações hemorrágicas, e os autores sugerem 

que as HBPM podem ser utilizadas com segurança como anticoagulação em TSRC nos 

pacientes criticamente enfermos. No entanto o pequeno número de pacientes arrolados no 

estudo e a ausência de comparação com a HNF impedem qualquer recomendação para o uso 

rotineiro da enoxaparina nessa população específica de pacientes. 

Reeves e colaboradores [66] realizaram um ensaio clínico randomizado para avaliar a 

eficiência e a segurança da dalteparina em relação à HNF como anticoagulação em pacientes 

criticamente enfermos com indicação de TSRC. Os autores não encontraram diferença 

estatisticamente significativa na sobrevida do filtro capilar, que foi de 46,8 horas no grupo 

dalteparina e de 51,7 horas no grupo de HNF, e a incidência de sangramento foi semelhante 

nos dois grupos. 

 

1.7.6 Custo da terapia com HBPM 

 

Na América do Norte, o custo do tratamento com HBPM é 10 a 20 vezes mais elevado 

que o com uso de HNF [126], o que dificulta sua utilização mais frequente nas situações 

clínicas abordadas acima [90]. Um subgrupo de pacientes que inverte a relação 

custo/efetividade é o daqueles com diagnóstico de tromboembolismo venoso, em que o 

manejo ambulatorial reduz o custo total do tratamento com bons resultados clínicos [121, 

145]. 
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Estudos realizados especificamente em pacientes com insuficiência renal, um deles com 

terapia dialítica intermitente [107] e outro em pacientes submetidos à terapia contínua [66], 

mostraram um aumento significativo no custo da terapia do grupo com HBPM em  

comparação à NHF, sem detectar diferença estatisticamente significativa na sobrevida dos 

capilares ou na prevalência de sangramento, mesmo com dose ajustada de HBPM.  

Com base na relação custo/efetividade, o uso rotineiro das HBPM para anticoagulação 

em TRSC na IRA em UTI não parece justificado, apesar das vantagens teóricas descritas 

anteriormente. Entretanto, ainda é necessário testar esse método de anticoagulação em 

comparação à HNF, na tentativa de identificar subgrupos de pacientes que potencialmente 

possam se beneficiar desta forma de anticoagulação. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A IRA dialítica é uma condição clínica cada vez mais prevalente em pacientes 

criticamente enfermos internados nas UTI. Nesses pacientes críticos, as terapias contínuas são 

mais bem toleradas, mas para manutenção do circuito de diálise a anticoagulação se faz 

necessária, buscando-se o menor índice possível de complicações hemorrágicas. A heparina 

não-fracionada tem sido o agente antitrombótico mais utilizado, porém face à sua meia-vida 

curta, ela deve ser administrada em infusão contínua ou em intervalos mais freqüentes, e 

mesmo empregando o tempo de tromboplastina parcial ativado para controle do nível de 

anticoagulação, pode ocorrer sangramento e trombocitopenia, o que limita o seu uso. 

Recentemente, as heparinas de baixo peso molecular têm sido mais estudadas nesse contexto, 

com a hipótese de que apresentariam uma menor incidência de trombocitopenia e de 

sangramento. Adicionalmente, teriam maior biodisponibilidade, sendo possível a sua 

administração intermitente em intervalos maiores, e uma farmacocinética mais previsível, que 

dispensa a realização de testes de laboratoriais para controle de sua atividade antitrombótica. 

Existem poucos estudos comparando as heparinas de baixo peso molecular com outros 

métodos de anticoagulação, por essas razões, realizou-se um ensaio clínico randomizado para 

comparar a eficácia e a segurança de dois protocolos de anticoagulação, a enoxaparina em 

dose endovenosa intermitente e a heparina não-fracionada em infusão contínua em pacientes 

críticos com IRA dialítica.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo primário 

 

Comparar a eficácia e a segurança da anticoagulação com heparina de baixo peso 

molecular com as da heparina não fracionada em pacientes criticamente enfermos com 

insuficiência renal aguda e submetidos à terapia de substituição renal contínua. 

 

3.2 Objetivos secundários 

 

• Avaliar os desfechos primários sangramento clínico e trombose do sistema de 

hemodiálise venovenosa contínua em pacientes com insuficiência renal aguda 

recebendo dois diferentes protocolos de anticoagulação, enoxaparina e heparina não-

fracionada. 

• Determinar o nível de anticoagulação da enoxaparina e da heparina não-fracionada 

através da medida da atividade anti-fator Xa e do tempo de tromboplastina parcial 

ativado respectivamente. 

• Avaliar a diferença de efeito da enoxaparina e da heparina não-fracionada sobre os 

parâmetros da coagulação, em especial o desenvolvimento de trombocitopenia. 

• Verificar a associação entre nível de atividade anti-fator Xa e ocorrência de 

sangramento clínico ou trombose do circuito de hemodiálise venovenosa contínua em 

pacientes utilizando enoxaparina ou heparina não-fracionada.  
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RESUMO 

 

Introdução: A heparina não-fracionada (HNF) é o anticoagulante mais utilizado em terapias 
de substituição renal contínuas; mais recentemente, as heparinas de baixo peso molecular 
(HBPM) têm-se mostrado eficazes e seguras nesse contexto. O objetivo deste estudo foi 
comparar a eficácia e a segurança da HPBM versus HNF na anticoagulação de hemodiálise 
venovenosa contínua (HDVVC) em pacientes criticamente enfermos com insuficiência renal 
aguda (IRA). 
Pacientes e métodos: Um total de 40 pacientes com IRA internados em unidade de terapia 
intensiva foram randomizados para receber HNF ou enoxaparina para anticoagulação do 
sistema de HDVVC durante 72 horas. A proporção de pacientes com sepse e a severidade de 
doença (APACHE II) foram avaliadas, parâmetros de coagulação e o coeficiente de equilíbrio 
de uréia (CEU) foram medidas. A atividade antitrombótica da HNF foi monitorizada pela 
dosagem do aTTP e a da HBPM, através do nível de atividade anti-fator Xa. Os desfechos 
primários do estudo foram: obstrução do circuito extracorpóreo e sangramento clínico de 
maior ou menor gravidade. 
Resultados: Os episódios de sangramento ocorreram apenas em pacientes anticoagulados 
com enoxaprina (26 % vs. 0%, p = 0,018).  Não houve nenhum evento hemorrágico maior. 
Comparando-se pacientes que apresentaram sangramento com aqueles sem sangramento, as 
provas de coagulação, a contagem de plaquetas e o nível de atividade anti-fator Xa não 
diferiram nas primeiras 24 horas de HDVVC. Após 24 horas de terapia, o nível de 
anticoagulação foi mais elevado nos pacientes que sangraram (anti-fator Xa: 1,62 UI/mL vs. 
1,13 UI/mL, p=0,09) e a contagem de plaquetas tendeu a ser menor nesses pacientes (107±53 
vs. 229±84 [x103/µl], p=0,09). Não houve diferença na sobrevida do sistema de HDVVC 
entre os grupos HBPM e HNF (43±15 h vs. 52±18 h, p=0,10), com uma proporção 
semelhante de circuitos trombosados (HBPM: 26% vs. HNF 24%, p=0,85). Em ambos os 
grupos, não houve associação entre nível baixo de atividade anti-fator Xa e trombose do 
sistema, bem como atividade excessiva e sangramento.  
Conclusões: O uso da HBPM aumenta significativamente os episódios de sangramento, sem 
adicionar benefícios em termos de sobrevida ou redução de trombose do sistema de HDVVC 
em pacientes críticos com insuficiência renal aguda dialítica. Apesar de a enoxaparina ter sido 
ajustada para peso corporal e função renal, é possível que tenha havido acúmulo da droga e 
anticoagulação excessiva após as primeiras 24 horas de diálise. Em pacientes que não 
apresentam contra-indicação para anticoagulação sistêmica, a heparina não-fracionada ainda 
se constitui em uma opção segura, eficaz e de baixo custo, com fácil monitorização de efeito 
terapêutico.  
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INTRODUÇÃO 

 

A insuficiência renal aguda (IRA) é uma condição de ocorrência freqüente em unidades 

de terapia intensiva (UTI) [1]. Um estudo multicêntrico recente [2] descreveu uma 

prevalência de IRA de 5,7% em pacientes internados em UTI, sendo que 72,5% necessitaram 

de suporte dialítico, na maioria das vezes terapias de substituição renal contínuas (TRSC).   

   A preferência por métodos de substituição renal contínuos é dada principalmente pela 

sua maior tolerância hemodinâmica em relação aos métodos intermitentes, o que  permite a 

remoção de grandes volumes de líquido sem comprometer o estado hemodinâmico do 

paciente [3-5]. Durante a aplicação das TSRC, o uso de algum esquema de anticoagulação é 

necessário para prevenir a trombose do circuito extracorpóreo, possibilitando assim um 

desempenho adequado do filtro dialisador [6]. A heparina não-fracionada é o anticoagulante 

mais comumente utilizado [7] e com o qual se dispõe de maior experiência clínica. Entre as 

suas vantagens, citam-se o baixo custo, a meia-vida curta, a fácil reversão de efeito com 

protamina e a monitorização do nível de anticoagulação por um teste simples e acessível, o 

tempo parcial de tromboplastina ativado (aTTP) [8].  

Estudos recentes, realizados em pacientes com doença renal crônica terminal (DRCT) 

em hemodiálise, sugerem que as heparinas de baixo peso molecular (HBPM) são tão eficazes 

quanto a HNF em manter permeável o filtro dialisador [9]. A partir de sua farmacocinética 

mais previsível, não haveria necessidade de controle laboratorial para monitorização de sua 

atividade antitrombótica [10]. Entretanto, na insuficiência renal grave, a meia-vida das HBPM 

está prolongada [11-13] e o seu uso já foi associado com sangramento grave [14], o que 

indicaria a necessidade de monitorização do efeito anticoagulante pela dosagem da atividade 

anti-fator Xa [15]. Outro aspecto importante a considerar é a falta de um antagonista efetivo 

para reversão do efeito anticoagulante das HBPM, uma vez que a protamina o reverte apenas 

parcialmente [16]. 

Este estudo randomizado aberto teve como objetivo comparar a HBPM com a HNF 

como métodos de anticoagulação do sistema de hemodiálise venovenosa contínua (HDVVC), 

aplicada a pacientes criticamente enfermos com insuficiência renal aguda. Os desfechos 

primários avaliados foram presença de sangramento e trombose do sistema de diálise.   
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PACIENTES E MÉTODOS 

 

Delineamento 

Estudo randomizado aberto em pacientes criticamente enfermos com IRA e necessidade 

de TSRC. 

 

Pacientes 

Foram selecionados para este estudo pacientes adultos internados na UTI do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (HCPA) que apresentaram diagnóstico de IRA durante sua 

internação e que foram submetidos a TSRC. Os critérios de exclusão foram: idade menor de 

18 anos, gestação, pacientes com insuficiência renal crônica prévia à internação ou já 

submetidos a algum programa de diálise, e sangramento ativo ou alto risco de sangramento 

definido por trombocitopenia (plaquetas <100x103/μL) ou presença de coagulação 

intravascular disseminada (CIVD). Também foram excluídos pacientes previamente 

anticoagulados por indicação clínica ou que tivessem recebido alguma droga anticoagulante 

nas últimas 48 horas, aqueles com necessidade imediata de intervenções invasivas ou cirurgia 

nas 24 horas seguintes à indicação de TSRC e o paciente, ou responsável, que não assinasse o 

termo de consentimento informado. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, com registro no 

Comitê Revisor Institucional (IRB) número 00000921.      

 

Terapia de substituição renal 

A modalidade dialítica empregada em todos os pacientes foi a hemodiálise venovenosa 

contínua (HDVVC), o acesso vascular foi obtido por cateter de duplo lúmen (12-Fr) de 20 ou 

24 cm instalado em veia calibrosa, na maioria das vezes a veia femoral. O circuito de 

hemodiálise foi lavado com 1.000 mL de soro fisiológico 0,9% contendo 5.000 UI de HNF 

(priming), que foi posteriormente desprezado. 

O regime de diálise prescrito foi fluxo da bomba de sangue em 150 mL/min e solução 

de diálise administrada a 1.000 mL/hora, ajustando-se a taxa de ultrafiltração por indicação 

clínica. O filtro utilizado em todos os casos foi de polissulfona F-8 (Fresenius™). Tanto a 

colocação do cateter como a prescrição e a monitorização da terapia dialítica foram realizadas 

pelo nefrologista assistente, não envolvido no estudo. 
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Randomização e intervenção 

Os pacientes foram randomizados por software específico (PEPI versão 3,0) para um 

dos dois grupos, heparina de baixo peso molecular (enoxaparina) ou heparina não-fracionada.  

Pacientes randomizados para HNF receberam uma dose em bolus de 5.000 UI (50-100 

UI/kg) ao início da diálise, seguidos por uma infusão pré-capilar de 5-10 UI/kg/hora. O ajuste 

da dose foi efetuado conforme o nível do aTTP (realizado a cada 8 horas), com alvo 

terapêutico em 1,5-2 vezes o valor de referência (entre 60-75 segundos). O grupo da HBPM 

recebeu enoxaparina endovenosa na dose de 40 mg a cada 12 horas, equivalente a 0,5-0,7 

mg/kg/12h, que constitui a dose ajustada para pacientes com insuficiência renal grave [9, 17, 

18]. A administração por via endovenosa foi escolhida para eliminar o risco de uma menor 

absorção da droga, visto que a maioria dos pacientes apresentava choque e má perfusão 

periférica [19-22]. O controle do efeito antitrombótico da enoxaparina foi realizado através da 

dosagem da atividade anti-fator Xa. O teste foi realizado a cada 24 horas, durante o tempo em 

que o paciente permanecesse no estudo. O nível de atividade anti-fator Xa considerado alvo 

terapêutico foi 0,5-1,2 UI/mL [23]. Valores inferiores a 0,5 UI/mL foram considerados como 

anticoagulação insuficiente, e valores superiores a 1,2 UI/mL considerados como coagulação 

excessiva. A atividade anti-fator Xa foi medida por técnica de cromatografia (STA 

Rotacharom® Heparin 8, Diagnostica Stago, Asnières, France) [24], cujo ensaio apresenta 

limite inferior de detecção de 0,01 UI/mL. A qualidade da dosagem da atividade anti-fator Xa 

foi testada por controles de plasma contendo níveis pré-determinados de HBPM (STA® -

Quality LMWH, Diagnostica Stago, Asnières, France). 

O protocolo de anticoagulação teve duração mínima de 24 horas e máxima de 72 horas, 

quando o circuito de hemodiálise era trocado conforme rotina estabelecida pela Comissão de 

Controle de Infecção do HCPA.  Pacientes que não completassem as primeiras 24 horas de 

HDVVC eram excluídos do estudo.  

 

Dosagens laboratoriais 

Foram dosados ao final de cada 24 horas da HDVVC parâmetros bioquímicos e 

hematológicos, incluindo provas de coagulação (plaquetas, tempo de protrombina, aTTP, 

fibrinogênio, D-dímeros). A atividade anti-fator Xa foi medida em todos os pacientes 

incluídos no estudo, inclusive nos pacientes que usaram HNF e que constituíram o grupo 

controle, pelo fato da HNF também interferir no fator Xa, embora em baixo grau [8, 25] .  

O coeficiente de equilíbrio da uréia [(uréia do dialisado/uréia arterial) x 100] foi medido 

ao final de cada 24 horas de diálise, como uma medida da depuração de moléculas pequenas 
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que está associada a microtromboses da membrana do filtro quando o índice é inferior a 0,6 

[26].   

 

Desfechos 

Obstrução do sistema de HDVVC: o diagnóstico de trombose do sistema de diálise foi 

definido pelos seguintes critérios: visualização direta de coágulos no dialisador, no cata-

bolhas e/ou nas linhas do circuito extracorpóreo, pressão venosa do sistema persistentemente 

acima de 150 mmHg e coeficiente de equilíbrio de uréia igual ou inferior a 0,6 [9, 18, 26, 27]. 

A sobrevida do filtro foi medida em horas e registrada ao término da HDVVC.  

Sangramento: episódios de sangramento foram definidos pela presença “detectada 

clinicamente” de hemorragia de localização oral, nasal, digestiva, no tubo oro-traqueal, no 

local de inserção de cateteres e em feridas operatórias. Eventos hemorrágicos maiores foram 

definidos por sangramento digestivo, intracerebral ou pulmonar, ou necessidade de transfusão 

de no mínino duas unidades de sangue nas últimas 24 horas. 

 

Análise estatística 

As estatísticas descritivas são apresentadas como percentagens para dados qualitativos e 

como média±DP ou mediana e intervalo interquartil para dados quantitativos. Foi empregado 

o teste do Qui-quadrado (χ²) para comparar variáveis categóricas, e o teste t independente 

para variáveis contínuas. Para variáveis com distribuição assimétrica, foi utilizado o teste não-

paramétrico Mann-Whitney. Os dados foram processados e analisados com o software SPSS 

para Windows, versão 12,0. O nível de significância foi estabelecido em p<0,05. 

 

RESULTADOS 

 

Quarenta pacientes com indicação de TSRC foram incluídos no estudo, tendo 19 sidos 

randomizados para o grupo de anticoagulação com HBPM e 21 para o grupo da HNF. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos em relação a características 

demográficas, clínicas e laboratoriais pré-intervenção (Tabela 1), incluindo nível de 

coagulação, proporção de pacientes com sepse e gravidade de doença medida pelo APACHE 

II. Embora o aTTP tenha sido mais prolongado nos pacientes com HNF, essa diferença não 

foi estatisticamente significante. 

Nas primeiras 24 horas da terapia dialítica, não houve diferença significativa entre os 

grupos HBPM e HNF nas provas de coagulação e na contagem de plaquetas (Tabela 2). 
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Conforme esperado, o valor do aTTP mais elevado no grupo HNF expressa o efeito específico 

da heparina não-fracionada sobre a via intrínseca da cascata de coagulação [28]  (62,4±28 

segundos vs. 89,1±50 segundos, p= 0,06).  

Nas 48 horas de terapia dialítica, observou-se atividade da protrombina (aTP) 

significativamente mais elevada no grupo HBPM (77,3±11,3% versus 56,1±20%, p=0,014). 

Os demais parâmetros de coagulação, como fibrinogênio e D-dímeros, não diferiram entre os 

grupos, conforme mostra a Tabela 2. 

Os episódios de sangramento clínico foram mais freqüentes no grupo que usou 

enoxaparina (26% versus 0%, p=0,018), como mostra a Tabela 3. Nenhum paciente 

apresentou evento hemorrágico maior. Nos dois momentos avaliados (24 e 48 horas), a 

proporção de pacientes com plaquetopenia (<100x103/μL) e com coeficiente de equilíbrio da 

uréia baixo (<0,6) foi semelhante nos dois grupos (Tabela 3).  

A sobrevida global (todos os pacientes) do sistema de HDVVC foi semelhante nos 

grupos HBPM e HNF, com tempo de duração do filtro dialisador de 43±15 h vs. 52±18 h, 

respectivamente (p=0,10). Excluindo-se os pacientes cujo desfecho não foi associado a 

trombose,  a coagulação do circuito de diálise ocorreu em média 50±13 h vs. 39±14 h nos 

pacientes com enoxaparina (n=5) e HNF (n=5), respectivamente (p=0,21). 

Em análise secundária, os pacientes foram categorizados de acordo com a presença ou 

não de sangramento clínico. Todos os pacientes com sangramento eram do grupo HBPM 

(n=5, 26%). Pacientes que apresentaram sangramento eram significativamente mais jovens 

(46,4±14,1 anos vs. 65±11,7 anos, p=0,008). O escore de APACHE II não foi diferente entre 

os que sangraram e os que não sangraram (27,8±4,7 vs. 29,5±6,2 respectivamente, p=0,59). 

Nas primeiras 24 horas de diálise, a contagem de plaquetas e outros parâmetros de 

coagulação, incluindo o nível de atividade anti-fator Xa, também não foram estatisticamente 

diferentes (Tabela 4). É importante ressaltar que a dose de enoxaparina administrada com 

base no peso corporal não diferiu nos pacientes com e sem sangramento (0,73±0,18 mg/kg vs. 

0,62±0,11 mg/kg, respectivamente, p=0,15). Após 48 horas de diálise, observou-se uma 

diminuição na contagem de plaquetas no grupo com sangramento, mas esta diferença não 

atingiu significância estatística. Conforme ilustrado na Figura 1, nesse período da HDVVC a 

atividade anti-fator Xa apresentou uma tendência de maior elevação nos pacientes que 

sangraram (1,62 [1,54-1,69] UI/mL vs 1,13 [0,52-1,23] UI/mL, p=0,09). Entretanto, o 

reduzido número de pacientes que atingiu 48 horas de HDVVC impede uma análise adequada 

desses dados.   
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No grupo de pacientes anticoagulado com enoxaparina, não houve associação entre 

baixo nível de atividade anti-fator Xa e trombose do sistema, bem como entre atividade 

excessiva anti-fator Xa e sangramento, tanto no grupo da HBPM quanto no da HNF. 

 

DISCUSSÃO 

 

As terapias de substituição renal contínuas têm sido largamente empregadas em 

pacientes críticos com IRA que apresentam instabilidade hemodinâmica [3, 5, 29], mas esses 

métodos de substituição renal necessitam de algum esquema de anticoagulação para prevenir 

a trombose do circuito extracorpóreo  [30-32]. Pacientes internados em UTI, entretanto, 

apresentam um risco aumentado de sangramento, em geral associado a falência multiorgânica 

e coagulopatia de consumo, trombocitopenia, insuficiência hepática e uremia [33]. Diversos 

fármacos anticoagulantes têm sido empregados, como a HNF, as HBPM, o citrato trissódico, 

a prostaciclina, entre outros [6, 34-39]. Uma das limitações ao uso da HNF em TSRC em 

pacientes criticamente enfermos decorre da redução dos níveis de anti-trombina 

(anteriormente denominada anti-trombina III) na sepse [40-42], o que diminui a eficácia 

terapêutica da HNF, uma vez que o seu principal  mecanismo de ação é através da alta 

afinidade por ativação da antitrombina [30, 32]. Isso contribui para uma menor sobrevida do 

filtro, apesar de o aTTP que mede o nível de anticoagulação da HNF estar adequado  [43]. 

Vantagens teóricas das HBPM descritas sobre outros anticoagulantes são simplicidade 

na sua administração (doses intermitente), determinada por uma menor afinidade pelas 

proteínas plasmáticas, células endoteliais e macrófagos [11], maior biodisponibilidade [15, 

25, 30] e um efeito terapêutico mais previsível, dispensando, assim, o controle laboratorial de 

atividade antitrombótica [25, 30, 32]. Adicionalmente, no paciente crítico que freqüentemente 

apresenta trombocitopenia [33], as HBPM interferem menos sobre o fator plaquetário-4 (PF-

4), responsável pela indução de trombocitopenia associada à heparina, o que reduz a 

incidência dessa complicação, que é freqüente com HNF [8, 44-48]. A maior limitação do uso 

das HBPM, entretanto, tem sido o seu elevado custo em relação à HNF [9, 49]. 

As HBPM têm sido mais testadas em hemodiálise crônica [9, 50-52], existindo poucos 

estudos randomizados e controlados avaliando a sua eficácia e segurança em TSRC. Alguns 

foram randomizados e controlados, mas em geral envolveram um número reduzido de 

pacientes [10, 35, 43, 49, 53]. Três desses estudos empregaram dalteparina comparada à HNF 

[43, 49, 53], em outro a nadroparina foi comparada com a dalteparina [35], e apenas um 
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estudo não controlado investigou a eficácia e segurança da enoxaparina [10], não tendo 

descrito trombocitopenia ou sangramento em hemodiálise lenta contínua. 

No presente estudo, a eficácia e segurança da enoxaparina foram comparadas com as da 

HNF em HDVVC. Episódios de sangramento ocorreram apenas nos pacientes que usaram 

enoxaparina, e mesmo com uma tendência de aTTP mais prolongado na inclusão do estudo, 

pacientes com HNF não apresentaram sangramento durante a HDVVC. O sangramento com 

HBPM não pôde ser explicado por diferenças nos parâmetros de coagulação, nível de 

plaquetas, gravidade de doença, prevalência de sepse ou uso de drogas que interferissem na 

coagulação. Esse achado difere do relato de Reeves e cols [49], que compararam a dalteparina 

com HNF em hemodiafiltração venovenosa contínua (HDFVVC), não observando diferença 

na incidência de complicações hemorrágicas entre os grupos.    

Pacientes que usaram enoxaparina e apresentaram sangramento eram mais jovens do 

que aqueles sem sangramento, diferentemente dos relatos prévios, em que o risco de 

sangramento com HBPM é maior em idosos [54-56]. É possível que a gravidade de doença 

tenha sido de maior magnitude nesse subgrupo que sangrou, o que não se traduziu 

clinicamente por diferenças no escore APACHE II (mensurado no momento de iniciar a 

terapia dialítica) entre os pacientes com e sem sangramento.  

  A tendência de um nível mais elevado de atividade anti-fator Xa nas 48 horas de 

terapia dialítica pode dever-se ao fato de que as HBPM têm a sua principal via de eliminação 

através da filtração glomerular [12, 13, 24, 25]. Como discutido anteriormente, em pacientes 

com disfunção renal importante (TFG <30 mL/min) a meia-vida destes fármacos está 

prolongada, o que poderia induzir um estado de anticoagulação excessiva e expor, assim, o 

paciente a eventos hemorrágicos [14, 57, 58]. Uma vez que os episódios de sangramento 

ocorreram após as primeiras 24 horas de uso de uma dose fixa de enoxaparina, não se pode 

excluir a possibilidade de que a HBPM possa ter se acumulado ao longo da HDVVC, 

considerando-se a variação negativa de peso corporal que ocorre em pacientes graves [22]. 

Reforçando essa hipótese, Singer e cols [43] mediram a concentração da HBPM e de anti-

fator Xa no plasma e no ultrafiltrado, demonstrando que a remoção da HBPM  pelo filtro é 

insignificante, o que poderia resultar em acúmulo da droga.    

Ao final de 48 horas de HDVVC, a contagem do número de plaquetas e a proporção de 

pacientes com plaquetopenia não diferiram nos grupos de HBPM e HNF, em acordo com o 

estudo de Reeves e cols [49]. No entanto, nos pacientes que tiveram sangramento, o nível de 

plaquetas tendeu a ser menor. É provável que essa plaquetopenia esteja mais associada à 

doença de base (sepse e falência de múltiplos órgãos em todos os pacientes) do que a um 
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efeito auto-imume induzido pela enoxaparina, uma vez que ocorreu precocemente e não foi 

acompanhada de eventos trombo-embólicos [46, 48, 59]. 

A sobrevida do sistema de HDVVC não diferiu entre os dois esquemas de 

anticoagulação, com uma mesma proporção de circuitos trombosados após 24 horas de 

diálise. Reeves e cols [49], que compararam dalteparina com HNF em pacientes submetidos a 

hemodiafiltração veno-venosa contínua (HDFVVC), relataram uma sobrevida do filtro de 

46,8 h e 51,7 h para dalteparina e HNF respectivamente, muito próxima à descrita no presente 

estudo.   

Alguns estudos têm mostrado que níveis inferiores a 0,5 UI/mL de anti-fator Xa estão 

nitidamente associados com formação de trombo por anticoagulação insuficiente [53, 60, 61]. 

No presente estudo, não houve associação entre nível baixo de atividade anti-fator Xa e 

trombose do circuito de diálise, tanto no grupo HBPM quanto no da HNF, embora o número 

de pacientes analisados em cada grupo tenha sido pequeno. 

Em conclusão, nesses pacientes criticamente enfermos que desenvolveram IRA dialítica 

em UTI, o uso de enoxaparina como anticoagulação do sistema de hemodiálise contínua 

aumentou significativamente os episódios de sangramento clínico, não tendo nenhum impacto 

em prolongar a sobrevida do circuito de diálise ou reduzir a prevalência de plaquetopenia. Em 

pacientes que não apresentam contra-indicação para anticoagulação sistêmica, a heparina não-

fracionada ainda se constitui em uma opção segura, eficaz e de baixo custo, com fácil 

monitorização de efeito terapêutico.  
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Tabela 1 - Características clínico-laboratoriais dos pacientes no período basal 

 HNF 

(n=21) 

HBPM 

(n=19) 

p 

Idade (anos) 1 54,2±19 60,5±14 0,26 

Sexo masculino, n (%) 8 (38) 7 (37) 1,00 

Plaquetas (103/μL) 279±121 267±131 0.77 

aTP (%) 64,2±14,9 65,1±23 0,89 

aTTP (seg) 64,4±44,0 44,0±12,8 0,06 

Uso de anti-agregante plaquetário, n (%) 3 (14,3) 1 (5,3) 0,63 

Presença de sepse (%) 85,7 94,7 0,60 

APACHE II no inicio da TSRC 26,6 ±6,8 29,0± 5,8 0,23 

1Média±DP; HNF: heparina não-fracionada, HBPM: heparina de baixo peso molécular; aTP: atividade do 
tempo de protrombina; aTTP: tempo parcial de tromboplastina ativado; TSRC: terapia de substituição renal 
continua. 
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Tabela 2 - Parâmetros de coagulação na hemodiálise lenta contínua dos grupos 
HBPM e HNF nos dois períodos 

 24 horas 48 horas 
 HBPM 

(n = 19) 
HNF 

(n = 21) 
p HBPM 

(n = 10) 
HNF 

(n = 11) 
p 

Plaquetas (103/μL)1 178 ± 83 199 ± 124 0,51 204 ± 91 156 ± 85 0,21 

aTP (%) 63,8 ±18,0 57,5 ± 91,7 0,31 77,3 ± 11,3 56,1 ± 20,0 0,014 

aTTP (seg) 62,4 ± 28,6 89,1 ± 50,4 0,06 59,5 ± 29,1 74,0 ± 30,5 0,29 

Fibrinogênio (mg/dL) 477 ± 200 479 ± 193 0,97 521 ± 80 490 ± 156 0,66 

d-Dímeros (µg/dL) 1,19 ± 0,6 2,13 ± 1,1 0,89 2,12 ±1,1 3,07 ± 1,79 0,39 

Anti fator Xa 2, 3 

UI/mL 

0,62 

(0,28-1,0) 
0,13 

(0,04-0,38) 

 

<0,001 

1,15 

(0,87-1,54) 

0,12 

(0,02-0,31) 

 

0,001 

1Média±DP;  2Mediana e intervalo interquartil; 3Valores de referência considerados terapêuticos conforme o 
fabricante: HNF: 0,15-0,30 UI/mL e HBMP: 0,5-1,2 UI/mL [23] 
HNF: heparina não-fracionada; HBPM: heparina de baixo peso molecular; aTP: atividade do tempo de 
protrombina; aTTP: tempo parcial de tromboplastina ativado. 
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Tabela 3 - Principais desfechos da anticoagulção com enoxaparina e HNF 

 24 horas 48 horas 
 HBPM 

(n = 19) 
HNF 

(n = 21) 
p HBPM 

(n = 10) 
HNF 

(n = 11) 
p 

Plaquetas (<100x103/μL), n (%) 4 (21) 5 (25) 1,00 1 (10) 3 (25) 0,59 

CEU <0,6 n (%) 1 (5,6) 2 (9,5) 1,00 1 (2,5) 1 (9,1) 1,00 

Episódios de sangramento, n (%) 0 (0) 0 (0) _ 5 (26) 0 (0) 0,018 

Trombose do sistema de diálise, n (%) 0 (0) 0 (0) _ 5 (26) 5 (24) 0,85 

HNF: heparina não-fracionada; HBPM: heparina de baixo peso molecular; CEU: coeficiente de equilíbrio de 
uréia: [uréia do dialisato/uréia arterial] x 100 
1Porcentagem em relação ao total de pacientes de cada grupo (HBPM: n=19 e HNF: n=21) 
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Tabela 4 - Variáveis clínicas e laboratoriais dos pacientes com e sem sangramento que 
usaram HBPM 

  24 horas 48 horas 

 Com 
sangramento 

(n = 3) 

Sem 
sangramento 

(n = 16) 

 
p 

Com 
sangramento 

(n = 2) 

Sem 
sangramento 

(n = 8) 

 
p 

Idade (anos)1 46,4 ± 14,1 65 ± 11,7 0,008 _ _ _ 

APACHE II 27,8 ± 4,7 29,5 ± 6,2 0,59 _ _ _ 

Plaquetas (103/μL) 127 ± 56 196 ± 84 0,11 107 ± 53 229 ± 84 0,09 

aTTP (seg) 57,4 ± 16,2 63,9 ± 13 0,70 66 ± 33 57,4 ± 30 0,74 

aTP (%) 63,2 ± 29 63,9 ± 31,8 0,94 96,5 ± 4,9 72,5 ± 6,7 0,002 

Anti-fator Xa2 (UI/mL) 0,60 
(0,35–1,64) 

0,62 
(0,18-1,02) 

0,72 1,62 
(1,54-1,69) 

1,13 
(0,52-1,23) 

 
0,09 

Dose de HBPM 
(mg/kg/dose) 

 
0,73 ± 0,18 

 
0,62 ± 0,11 

 
0,15 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

1Média±DP; 2Mediana e intervalo interquartil; aTP: actividade do tempo de protrombina; aTTP: tempo parcial de 
tromboplastina ativado; HBPM: heparinas de baixo peso molecular. 
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Figura 1 - Níveis de atividade anti-fator Xa (apresentados como mediana) em 
pacientes com e sem sangramento que usaram enoxaparina como 
anticoagulante na hemodilase venovenosa contínua 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Unfractioned heparin (UFH) is the most widely used anticoagulant in 
continuous renal replacement therapy, and recently low molecular weight heparins (LMWH) 
have been shown to be effective and safe in this context. The aim of this study was to 
compare the efficacy and safety of LMWH versus UFH for anticoagulation during continuous 
venovenous hemodialysis (CVVHD) in critically ill patients with acute renal failure (ARF). 
Patients and methods: Forty patients with ARF admitted to the intensive care unit were 
randomized to receive UFH or enoxaparin for anticoagulation in CVVHD during 72 hours. 
Proportion of patients with sepsis and severity of disease (APACHE II) were evaluated. 
Coagulation parameters and urea equilibration coefficient (UEC) were measured. 
Antithrombotic activity of UFH was monitored by activated partial thromboplastin time 
(aPTT) and for LMWH by anti-factor Xa activity level. Primary outcomes were thrombosis of 
the extracorporeal circuit and clinical bleeding, classified as minor or major.  
Results: Minor bleeding episodes were observed only in patients anticoagulated with 
enoxaparin (26 % vs. 0%, p = 0.018). There was no major hemorrhagic event. Comparing 
patients who presented bleeding with those without bleeding, no difference was found in 
coagulation tests, platelet counts, and anti-factor Xa level in the first 24 hours of the HDVVC. 
After 24 hours of therapy, the level of anticoagulation tended to be higher in patients who 
presented bleeding (anti-factor Xa: 1.62 UI/ml vs. 1.13 UI/ml, p=0.09), and the platelet count 
also tended to be lower in these patients (107±53 vs. 229±84 [x103/µl], p=0.09). There was no 
difference in lifespan of the dialysis extracorporeal circuit between LMWH and UFH groups 
(43±15 h vs. 52±18 h, p=0.10), with a similar proportion of circuit thrombosis (LMWH: 26% 
vs. UFH 24%, p=0.85). In both groups there was no association between a low anti-factor Xa 
activity and circuit thrombosis, as well as excessive activity of anti-factor Xa and bleeding.  
Conclusions: In these critically ill patients with dyalitic ARF, the use of LMWH increased 
significantly the prevalence of bleeding episodes, and add no benefit to prolong filter lifespan 
or to avoid thrombosis of circuit dialysis. Even adjusting enoxaparin dose according to body 
weight and renal function, it is possible that its accumulation resulted in excessive 
anticoagulation after the first 24 hours of dialysis. In patients that do not present 
contraindication for systemic anticoagulation, unfractioned heparin is still a safe, effective, 
and low-cost option, whose therapeutic effect is easily monitored.  
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INTRODUCTION 

 

Acute renal failure (ARF) is a prevalent condition in intensive care units (ICU) [1]. A 

recent multicentric study [2] described an ARF prevalence of 5.7% in the ICU hospitalized 

patients, and 72.5% of them needed dialytic support, most of the times continuous renal 

replacement therapy (CRRT).   

   Continuous renal replacement therapies are preferred in critically ill patients due to a 

better hemodynamic tolerance in relation to the intermittent methods, because removal of 

large fluid volumes is possible without compromising the patient’s hemodynamic status [3-5]. 

During CRRT, the use of an anticoagulation protocol is mandatory in order to prevent 

thrombosis of the extracorporeal circuit, thus enabling an optimum dialyzer performance [6]. 

Unfractioned heparin (UFH) is the most widely used anticoagulant [7] with the largest clinical 

experience to date. Theoretical advantages are its low cost, short half-life, easy reversion of its 

effect with protamine and monitoring of anticoagulation level by a simple and accessible test, 

the activated partial thromboplastin time (aPTT) [8].  

Recent studies with end-stage renal disease (ESRD) patients treated by hemodialysis 

suggest that low molecular weight heparins (LMWH) are as effective as UFH in maintaining 

dialyzer permeability [9]. Because of  their more predictable pharmacokinetics, there would 

be no need for laboratory tests to monitor anti-thrombotic activity [10]. However, in severe 

renal failure, the half-life of the LMWH is  prolonged [11-13] and their use has been 

associated with severe bleeding [14], which might suggest the need of monitoring of its 

anticoagulant effect by dosage of the anti-factor Xa activity [15]. Another important aspect to 

be considered is the absence of an effective antagonist to revert the anticoagulant effet of 

LMWH, once protamine revert it only partially [16].  

In this randomized controlled trial we compared LMWH with UFH as an anticoagulant 

method in the continuous venovenous hemodialysis system (CVVHD), administered to 

critically ill patients with acute renal failure. Primary outcomes assessed were bleeding and 

thrombosis of the extracorporeal dialysis circuit.   
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PATIENTS AND METHODS   

 

Study Design 

   Prospective, randomized, controlled study in critically ill patients hospitalized in ICU 

and that developed dialytic ARF. 

 

Patients 

   Adult patients admittes to ICU at Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) that 

presented ARF during their hospitalization with the need for CRRT were selected for this 

trial. Exclusion criteria were age below 18 years old, gestation, patients with chronic renal 

insufficiency previous to the hospitalization in ICU or who had already been submitted to any 

dialysis program, active bleeding or high risk of bleeding defined by thrombocytopenia 

(platelets <100x103/μL) or presence of disseminated intravascular coagulation (DIC). Patients 

who had been previously prescribed anticoagulants or who had received any anticoagulant in 

the last 48 hours, and those with immediate need for invasive interventions or surgery in the 

24 hours following the prescription of CRRT were also excluded. 

All patients or most the time a person responsible for them signed the informed consent 

form. The present study was approved by the Ethics in Research Committee of HCPA, 

registered at the Institutional Review Board (IRB) under number 00000921.      

 

Renal Replacement Therapy 

Continuous venovenous hemodialysis (CVVHD) was used in all patients. A double 

lumen catheter (12-Fr) with 20 or 24 cm was placed in a large vein, most of the times the 

femoral vein. The hemodialysis blood circuit was washed with 1.000 mL of 0.9% saline 

containing 5.000 UI of UFH (priming), which was later discarded. 

The dialysis regimen prescribed was blood pump flow at 150 mL/min, dialysis solution 

administered at 1.000 mL/hour, and ultrafiltration rate that was adjusted according to clinical 

indication. The filter used in all the cases was a polysulfone membrane dialyzer F-8 

(Fresenius™). Cathete placement and CVVHD prescription, as well as monitoring in the 

course of dialytic therapy, were carried out by the assistant nephrologist, who was not 

involved in the study. 
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Randomization and intervention 

   Randomization was carried out by specific software (PEPI version 3.0). Patients were 

randomized for one of the two groups: low molecular weight heparin (enoxaparin) or 

unfractioned heparin.  

   Patients randomized for UFH received a pre-treatment heparin dose as a bolus of 

5.000 UI (50-100 UI/kg), followed by an infusion of 5-10 UI/kg/hour. The dose was adjusted 

according to the level of the aPTT (every 8 hours), with therapeutic goal of 1.5-2 times the 

reference values (between 60-75 seconds). LMWH group received endovenous enoxaparin at 

a dose of 40 mg every 12 hours (0.5-0.7 mg/kg/12h), which is the dose adjusted to patients 

with severe renal insufficiency [9, 17, 18]. Endovenous administration was chosen in order to 

eliminate the risk of a decreased drug absorption, as most of the patients presented 

hypotension or shock with compromised peripheral perfusion [19-22]. The anti-thrombotic 

effect of enoxaparin was controlled based on the level of the anti-factor-Xa. The test was 

performed every 24 hours since the beginning of CVVHD, and during the time the patient 

remained in the study. The therapeutic goal for anti-factor Xa was between 0.5-1.2 UI/mL 

[23]. Levels below 0.5 UI/mL were considered insufficient for an adequate anticoagulation 

and levels above 1.2 UI/mL were considered excessive anticoagulation. The anti-factor Xa 

activity was measured by a chromatography technique (STA Rotacharom® Heparin 8, 

Diagnostica Stago, Asnières, France) [24], whose essay presents detection limit of 0.01 

UI/mL. The quality control for anti-factor Xa measurement was performed by plasma controls 

containing pre-determined levels of LMWH (STA® -Quality LMWH, Diagnostica Stago, 

Asnières, France). 

Anticoagulation protocol had a minimal duration of 24 hours and a maximum duration 

of 72 hours, when the extracorporeal circuit system was obligatorily changed in accordance 

with the internal Committee for Infection Control guidelines. Patients who did not complete 

the first 24 hours of the CVVHD were excluded.  

 

Laboratorial Tests 

Biochemical and hematological parameters, including coagulation tests (platelets, 

prothrombin time, aPTT, fibrinogen, D-dimer), were tested every 24 hours of CVVHD. Anti-

factor Xa activity was measured in all the patients included in the study, including the patients 

that used UFH who worked as the control group for this parameter. UFH also interferes over 

factor Xa in the coagulation cascade, although very little [8, 25] .  
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The urea equilibration coefficient (UEC) = [(ultrafiltrate urea/arterial urea) x 100] was 

measured every 24 hours of dialysis, to monitor depuration of small molecules, when this 

index is lower than 0,6, it predicts microthrombosis of the membrane filter  [26].   

 

Outcomes 

Obstruction of the extracorporeal dialysis circuit was defined by the following criteria: 

presence of extensive blood clots in the dialyser, in the air-bubble detector and/or in the 

circuit linesl, venous pressure persistently above 150 mmHg, and urea equilibration 

coefficient equal or lower than 0.6 [9, 18, 26, 27]. The lifespan of the filter was measured in 

hours and recorded at the end of the CVVHD.  

Bleeding episodes were defined by the presence of oozing or hemorrhage detected 

clinically in the mouth, nose, digestive tract, the tracheal tube, arterial lines, and venous 

catheters, and in post-operation wounds. Major hemorrhagic events were defined as digestive, 

intracerebral, or pulmonary bleeding, or need for blood transfusion of at least two units in 24 

hours. 

 

Statistical Analysis 

Descriptive statistics are presented as percentage for qualitative data, and for continuous 

variables as means±SD or median and interquartile range. The chi-square test (χ²) was used to 

compare categorical variables, and the unpaired t-test symmetric continuous variables. Mann-

Whitney nonparametric test was used for asymmetrical distributions. Data were processed and 

analyzed with SPSS software for Windows, version 12.0. Significance level was established 

at p<0.05. 

 

RESULTS 

 

Forty patients who had been prescribed CRRT were included in the study. Nineteen 

were randomized for the group for LMWH anticoagulation and 21 patients for the UFH 

group. There was no statistically significant difference between the two groups regarding pre-

intervention demographic, clinical, and laboratorial characteristics (Table 1), including 

coagulation parameters, proportion of patients with sepsis and disease severity measured by 

APACHE II. Although aPTT has been more prolonged in the UFH patients, this difference 

was not statistically significant. 
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In the first 24 hours of dialytic therapy, there was no significant difference between 

LMWH and UFH groups in coagulation tests and in platelet counts (Table 2). As expected, 

the highest level of aPTT in the UFH group expresses the specific effect of unfractioned 

heparin on the intrinsic pathway of the coagulation cascade [28]  (62.4±28 seconds vs. 

89.1±50 seconds, p= 0.06).  

At 48 hours dialytic therapy, a significantly higher prothrombin activity (aPT) was 

observed in the LMWH (77.3±11.3% vs 56.1±20%, p=0.014). The other coagulation 

parameters such as fibrinogen and D-dimer did not differ between the groups, as shown in 

Table 2. 

Episodes of clinical bleeding were more frequent in the group that used enoxaparin 

(26% vs 0%, p = 0.018), (Table 3). No patient suffered a major hemorrhagic event. In the two 

time points assessed (24 and 48 hours), the proportion of patients with thrombocytopenia 

(platelets <100x103/μL) and with a low urea equilibration coefficient of urea (<0.6) was 

similar in the two groups, as shown in Table 3.  

The overall life expectancy of the CVVHD circuit was similar between LMWH and 

UFH groups, with a dialyzer lifespan of 43±15 h vs. 52±18 h respectively (p=0.10). 

Excluding patients whose outcome was not associated with thrombosis, coagulation of the 

dialysis blood circuit occurred in average 50±13 h vs. 39±14 h in patients who were 

anticoagulates with enoxaparin (n=5) e UFH (n=5), respectively (p=0.21). 

In a secondary analysis, patients were classified according to the presence or absence of 

clinical bleeding. All patients with bleeding were from the LMWH group (n=5, 26%). These 

patients were significantly younger (46.4±14.1 years vs 65±11.7 years, p=0.008) in 

comparasion with those that did not bleed. The APACHE II score was not different between 

those who presented bleeding and those who did not (27.8±4.7 vs. 29.5±6.2 respectively, 

p=0.59). In the first 24 hours of dialysis, the platelet count and other coagulation parameters, 

including the anti-factor Xa level, were not statistically different either (Table 4). It is 

important to highlight that enoxaparin doses were calculated based on body weight, and did 

not differ in patients with and without bleeding (0.73±0.18 mg/kg vs 0.62±0.11 mg/kg 

respectively, p=0.15). After 48 hours of dialysis, a lower platelet count was observed in the 

group with bleeding, but this difference did not reach statistical significance. As illustrated in 

Figure 1, in this time point of CVVHD, anti-factor Xa activity showed a trend to increase in 

patients that presented bleeding (1,62 [1,54-1,69] UI/mL vs 1,13 [0,52-1,23] UI/mL, p=0,09). 

However, the small number of patients that reached 48 hours of CVVHD prevents a more 

accurate analysis of these data.   
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In patients who received enoxaparin, there was no association between a low anti-factor 

Xa activity level and thrombosis in the circuit dialysis, as well as between excessive anti-

factor Xa activity and bleeding, both in the LMWH and in the UFH groups. 

 

DISCUSSION 

 

Continuous renal replacement therapy has been widely used in critical ill patients with 

ARF and hemodynamic instability [3, 5, 29], but these renal replacement methods require an 

anticoagulation strategy in order to prevent thrombosis of the extracorporeal circuit [30-32]. 

Patients admitted to ICU, however, present an increased risk of bleeding associated with 

multi-organ failure and its consequences ie., disseminated intravascular coagulation, 

thrombocytopenia, hepatic failure and uremia [33]. 

Several anticoagulant drugs have been employed in CRRT, such as UFH, the LMWH,  

trisodium citrate, prostacyclin among others [6, 34-39]. One of the limitations of the use of  

UFH in critically ill patients is driven by the low levels of anti-thrombin levels (formerly 

referred to as Antithrombin III) that occur in sepsis [40-42], which reduces the therapeutic 

effectiveness of UFH because its main mechanism of action is the high affinity to and 

activation of anti-thrombin [30, 32]. This contributes to a shorter life expectancy of the filter 

even when anticoagulation level of  UFH seems to be adequate, as indicated by target aPTT 

measurements  [43]. 

Theoretical advantages of the LMWH over other anticoagulants are simplicity in its 

administration (intermittent doses), which is determined by a low affinity to plasma proteins, 

endothelial cells, and macrophage [11], larger bioavailability [15, 25, 30], and a more 

predictable therapeutic effect without requiring monitoring of the anti-thrombotic activity [25, 

30, 32]. Moreover, in the critically ill patients who often show thrombocytopenia [33], 

LMWH interfere less on platelet factor 4 (PF-4), which is responsible for the induction of 

heparin associated thrombocytopenia, thus reducing the incidence of this complication, a 

frequent finding in UFH use [8, 44-48]. A more important limitation to the use of LMWH, 

however, has been its high cost in relation to UFH [9, 49]. 

LMWH have been more widely tested in chronic hemodialysis [9, 50-52], and there are 

few clinical trials assessing the efficacy and safety of LMWH in CRRT. Some were 

randomized and controlled, but in general these studies involved small number of patients [10, 

35, 43, 49, 53]. Three of these trials used dalteparin compared with UFH [43, 49, 53]; in other 

nadroparin was compared with dalteparin [35], and only one uncontrolled trial investigated 
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the efficacy and safety of enoxaparin [10]. In this latter study, neither thrombocytopenia nor 

bleeding was reported in association with enoxaparina anticoagulation. 

In the present trial, the efficacy and safety of enoxaparin was compared with UFH in 

CVVHD. Bleeding episodes occurred only in the patients that used enoxaparin, and, even 

with a trend towards a more prolonged aPTT at the study inclusion, patients with UFH did not 

present bleeding during CVVHD. Bleeding with LMWH could not be explained by 

differences in coagulation parameters, platelet level, severity of disease, prevalence of sepsis, 

or use of drugs that interfered in coagulation. This finding differs from the report by Reeves et 

al [49], who compared dalteparin with UFH in continuous venovenous hemodiafiltration 

(CVVHDF). These authors found no difference in the prevalence of hemorrhagic 

complications  between the groups.    

Patients that used enoxaparin and presented bleeding were younger than those who did 

not bleed, differently from previous reports where risk of bleeding from LMWH was higher in 

older people [54-56]. It is possible that the severity of disease is higher in this subgroup that 

presented bleeding, which was not detected clinically by differences in the APACHE II score 

(measured at the moment dialytic therapy was started) between patients with and without 

bleeding.  

A tendency to a higher level of anti-factor Xa activity at 48 hours of dialytic therapy in 

patients who had bleeding might be caused by the fact that LMWH are eliminated to a greater 

extent by glomerular filtration [12, 13, 24, 25]. As discussed before, in patients with major 

renal dysfunction (GFR<30 mL/min), the half-life of these drugs is prolonged, which might 

induce a state of excessive anticoagulation with increased risk to hemorrhagic events [14, 57, 

58]. Once the bleeding episodes occurred after the first 24 hours of use of a fixed dose of 

enoxaparin, it is possibility that LMWH might have accumulated during CVVHD, 

considering the negative weight variation that occurs in severely ill patients [22]. Another 

point to consider is that few amounts of LMWH are removed by the dialyzer during 

continuous dialysis. This hypothesis is supported by Singer et al [43], who measured the 

concentration of LMWH and anti-factor Xa in plasma and in the ultrafiltrate, showing that the 

removal of LMWH by the dialysis filter was insignificant, which might result in drug 

accumulation.   

After the 48 hours of CVVHD, the platelet count and the proportion of patients with 

thrombocytopenia was similar between the LMWH groups, in accordance with what was 

described by Reeves et al [49]. Nevertheless, in patients that presented bleeding, platelet level 

tended to be lower. It is probable that this thrombocytopenia is more associated with severity 
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disease (sepsis and multi-organ failure in all these patients) than to an auto-immune effect 

induced by enoxaparin, once it occurred early and was not accompanied by thromboembolic 

events [46, 48, 59]. 

The lifespan of the dialysis circuit did not differ between the two anticoagulation 

strategies, as well as the prevalence of circuit thrombosis after 24 hours of dialysis. Reeves et 

al [49] compared dalteparin with UFH in patients submitted to continuous venovenous 

hemofiltration (CVVHDF), reporting a filter lifespan of 46.8 h vs 51.7 h for dalteparin and 

UFH respectively, which is very similar to what is described in the present study.   

Some studies have shown that levels of anti-factor Xa that are lower than 0.5 UI/mL are 

clearly associated with development of thrombus for insufficient anticoagulation [53, 60, 61]. 

In the present study there was no association between a low anti-factor Xa activity level and 

the thrombosis of the dialytic blood circuit, both in the LMWH and UFH groups, although the 

number of patients analyzed in each group was small. 

In conclusion, in these critically ill patients with dialytic ARF in ICU, the use of 

enoxaparin as anticoagulant for CVVHD increased significantly the number of bleeding 

episodes, without having any impact on prolonging the lifespan of the blood circuit or 

lowering the prevalence of thrombocytopenia. In patients who do not present contraindication 

for systemic anticoagulation, unfractioned heparin is still a safe, effective, and low-cost 

option, whose therapeutic effect is easily monitored.  
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Table 1 – Baseline clinical and laboratorial characteristics of the patients 

 UFH 
(n=21) 

LMWH 
(n=19) 

p 

Age (years)1 54.2±191 60.5±14 0.26 

Males n(%)  8 (38) 7 (37) 1.00 

Platelets (103/μL) 279±121 267±131 0.77 

aPT (%) 64.2±14.9 65.1±23 0.89 

aPTT (sec) 64.4±44.0 44.0±12.8 0.06 

Use of anti platelet aggregation drugs,  n(%) 3 (14.3) 1 (5.3) 0.63 

Presence of sepsis (%) 85.7 94.7 0.60 

APACHE II at the beginning of CRRT 26.6 ±6.8 29.0± 5.8 0.23 

1Means±SD, UFH: unfractioned heparin; LMWH: low-molecular weight heparin; aPT: activity of the 
prothrombin time; aPTT: activated partial thromboplastin time; CRRT: continuous renal replacement therapy.  
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Table 2   -  Coagulation parameters in continuous hemodialysis in LMWH and UFH 
group in both periods 

 24 hours 48 hours 
 LMWH 

(n = 19) 
UFH 

(n = 21) 
p LMWH 

(n = 10) 
UFH 

(n = 11) 
p 

Platelets (103/μL)1 178 ± 83 199 ± 124 0.51 204 ± 91 156 ± 85 0.21 

aPT (%) 63.8 ±18.0 57.5 ± 91.7 0.31 77.3 ± 11.3 56.1 ± 20.0 0.014 

aPTT (sec) 62.4 ± 28.6 89.1 ± 50.4 0.06 59.5 ± 29.1 74.0 ± 30.5 0.29 

Fibrinogen (mg/dL) 477 ± 200 479 ± 193 0.97 521 ± 80 490 ± 156 0.66 

d-Dimer  (µg/dL) 1.19 ± 0.6 2.13 ± 1.1 0.89 2.12 ±1.1 3.07 ± 1.79 0.39 

Anti factor Xa 2, 3 

UI/mL 

0.62 

(0.28-1.0) 
0.13 

(0.04-0.38) 

<0.001 1.15 

(0.87-1.54) 

0.12 

(0.02-0.31) 

0.001 

1Means±SD; 2Median and interquartile range; 3Therapeutic reference values according to manufacturer:        
UFH: 0.15-0.30 UI/mL and HBMP: 0.5-1.2 UI/mL [23] 
UFH: unfractioneed heparin; LMWH: low-molecular weight heparin; aPT: activity of the prothrombin time; 
aPTT: activated partial thromboplastin time. 
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Table 3 - Primary outcomes of anticoagulation with enoxaparin and UFH 

 24 hours 48 hours 
 LMWH 

(n = 19) 
UFH 

(n = 21)
p LMWH 

(n = 10) 
UFH 

(n = 11) 
p 

Platelets (<100x103/μL),  n (%) 4 (21) 5 (25) 1.00 1 (10) 3 (25) 0.59 

UEC <0,6  n (%) 1 (5.6) 2 (9.5) 1.00 1 (2.5) 1 (9.1) 1.00 

Bleeding episodes, n (%) 0 (0) 0 (0) _ 5 (26) 0 (0) 0.018 

Thrombosis in the dialysis system,  n (%) 0 (0) 0 (0) _ 5 (26) 5 (24) 0.85 

UFH: unfractionated heparin; LMWH: low-molecular weight heparin; UEC: urea equilibration coefficient: 
[ultrafiltrate urea /arterial urea] x 100 
1Porcentage in relation topatients of each group (LMWH: n=19 and UFH: n=21) 
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Table 4 -  Clinical and laboratorial variables between patients with and without bleeding 
that used LMWH 

  24 hours 48 hours 

 With bleeding 
(n = 3) 

Without bleeding 
(n = 16) 

 
p 

With bleeding 
(n = 2) 

Without bleeding 
(n = 8) 

 
P 

Age (years)1 46.4 ± 14.1 65 ± 11.7 0.008 - - - 

APACHE II 27.8 ± 4.7 29.5 ± 6.2 0.59 - - - 

Platelets (103/μL) 127 ± 56 196 ± 84 0.11 107 ± 53 229 ± 84 0.09 

aTTP (sec) 57.4 ± 16.2 63.9 ± 13 0.70 66 ± 33 57.4 ± 30 0.74 

aPT (%) 63.2 ± 29 63.9 ± 31.8 0.94 96.5 ± 4.9 72.5 ± 6.7 0.002 

Anti-factor Xa2 
(UI/mL) 

0.60 
(0.35–1.64) 

0.62 
(0.18-1.02) 

 
0.72 

1.62 
(1.54-1.69) 

1.13 
(0.52-1.23) 

 
0.09 

Dose of LMWH 
(mg/kg/dose) 

 
0.73 ± 0.18 

 
0.62 ± 0.11 

 
0.15 

 
-  

 
- 

 
- 

1Means±SD; 2Median and interquartile range; LMWH: low-molecular weight heparin; aPT: activity of the 
prothrombin time; aTTP: activated partial thromboplastin time 
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Figure 1 -  Anti-factor Xa levels (presented as median) in patients with and without 
bleeding that used enoxaparin as anticoagulant in continuous renal 
replacement therapy (CVVHD) 
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7 CONCLUSÃO 

 

As heparinas de baixo peso molecular (HBPM) foram introduzidas com supostas 

vantagens teóricas sobre a heparina não-fracionada (HNF), no que diz respeito a uma menor 

incidência de sangramento e plaquetopenia, e a facilidade de dispensar a monitorização 

laboratorial de seu efeito anti-trombótico. Entretanto, neste estudo randomizado e controlado 

que comparou a HBPM enoxaparina versus HNF em pacientes com insuficiência renal aguda 

dialítica tratados com hemodiálise venovenosa contínua (HDVVC), observamos um aumento 

significativo nos episódios de sangramento naqueles pacientes que usaram enoxaparina em 

dose fixa, mas ajustada para peso corporal e nível de função renal, o que não ocorreu com 

pacientes anticoagulados com HNF. Também não foram constatados benefícios da 

enoxaparina sobre a HNF em relação a menor prevalência de plaquetopenia, prolongamento 

da sobrevida do filtro de diálise ou redução da freqüência de trombose do sistema de 

HDVVC. O nível de anticoagulação após as primeiras 24 horas de HDVVC, medido pela 

atividade anti-fator Xa, foi maior nos pacientes que sangraram, possivelmente refletindo 

acúmulo da droga na presença de insuficiência renal grave. Nesses pacientes em uso de 

HBPM, talvez seja necessário o controle seriado da atividade antitrombótica (anti-fator Xa) 

para ajustes de dose, prevenindo anticoagulação excessiva e aumento do risco de 

sangramento. Entretanto, no presente estudo, não pudemos demonstrar associação entre anti-

fator Xa abaixo ou acima dos níveis considerados terapêuticos e presença de trombose ou 

sangramento, respectivamente, o que pode estar relacionado ao número reduzido de pacientes 

estudados.  
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ANEXO 1 - Termo de Consentimento Informado 

 
 

Consentimento livre e esclarecido 

 
 
 
Nome do paciente: _________________________________________________ 
   
 
Título da Pesquisa: Anticoagulação com heparina de baixo peso molecular em hemodiálise 
venovenosa contínua em pacientes com insuficiência renal aguda 
 
 
Investigador principal: Dr. Francisco José Veríssimo Veronesse 
 
 
Número de protocolo: __________________ 
 
 
1. Objetivo do estudo:   
 Comparar uma medicação anticoagulante usada rotineiramente (heparina convencional) 

para evitar a formação de coágulos no sistema de hemodiálise com outra medicação de 
uso mais recente, e com a qual se tem menor experiência (heparina de baixo peso 
molecular), para avaliar qual das duas mantêm por mais tempo o sistema de hemodiálise 
sem coágulos e qual tem menor taxa de sangramento. 

 
2. Procedimento:  
 O paciente internado na UTI que apresentar problemas de funcionamento dos rins e que 

precise de uma hemodiálise feita de forma lenta e contínua será escolhido para receber ou 
a heparina convencional (Liquemine) ou a heparina de baixo peso molecular 
(Enoxaparina), administradas inicialmente em doses maior e depois em doses menor e de 
forma contínua (Liquemine) ou duas vezes por dia (Enoxaparina). Se o sistema de diálise 
apresentar coágulos e entupimento das linhas do rim artificial, ou se o paciente apresentar 
qualquer grau de sangramento continuado, a medicação será suspensa e o protocolo 
interrompido. A equipe de Nefrologia que estiver assistindo o paciente decidirá qual o 
procedimento a ser adotado a partir de então. 

 
3. Riscos e desconfortos: 

Os riscos e efeitos indesejáveis descritos com os dois medicamentos utilizados são: 
a) Sangramento - o sangue fica "fino" e não coagula por um período limitado de tempo, 

podendo causar manchas roxas (hematomas) na pele, sangrando na ferida da cirurgia a 
que o paciente eventualmente tenha sido submetido, sangrando na boca, nariz, 
estômago, intestinos e outros órgãos, sangramento pelo tubo de plástico que o paciente 
usa normalmente em UTI para poder respirar.  

b) Diminuição da quantidade das plaquetas, um elemento da coagulação do sangue, 
aumentando o risco de hemorragia. (menos freqüente com heparinas de baixo peso 
molecular). 

c) Reações alérgicas de ocorrência rara. 
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4. Benefícios: 
 Embora você possa não receber nenhum benéficio direto ou imediato deste estudo, sua 

participação será extremamente importante para o conhecimento médico de qual das duas 
medicações anticoagulantes desencadeia menos hemorragia em pacientes com falência 
dos rins em diálise; também poderá indicar qual das duas medicações permite um melhor 
funcionamento do "rim artificial", sem que se formem coágulos que impeçam a 
continuidade do tratamento de diálise. 

 
5. Procedimento alternativo: 
 Existem outros métodos de anticoagulação para a hemodiálise lenta e contínua na UTI, 

como as drogas citrato e prostaciclina, entre outras, ou mesmo não se usar nenhum 
anticoagulante e só lavar o sistema de diálise com soro fisiológico de forma freqüente. 
Entretanto, as duas drogas citadas antes têm efeitos indesejáveis importantes (Citrato: 
queda de cálcio no sangue, alcalinização do sangue, entre outros; Prostaciclina: queda da 
pressão arterial podendo desencadear choque, além de que a Prostaciclina é muito cara e 
não está disponível no nosso meio). O problema de só lavar o sistema de diálise com soro 
fisiológico, sem usar anticoagulante, é que se forma coágulos com maior freqüência 
obstruindo o sistema, não sendo um método eficiente para impedir a ocorrência desse 
problema. 

 
6. Custo/pagamento: 

Se você optar por participar deste estudo, não existe custo ou pagamento de qualquer 
espécie por sua participação. 

 
7. Confidencialidade: 

Os seus exames serão identificados por um código (número de registro), e o seu nome 
nunca será citado en nenhum registro ou publicação deste estudo. 
 
Pelo presente termo de Consentimento Informação, declaro que fui informado, de forma 
clara e detalhada, dos objetivos, da justificativa dos procedimentos a que serei submetido, 
dos riscos, desconfortos e benefícios de presente Projeto de Pesquisa, assim como dos 
procedimentos alternativos aos quais poderia ser submetido, todos acima listados. 
 
 
Fui igualmente informado: 
 
- Da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados 
com a pesquisa. 

- Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar 
do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuação do meu cuidado e tratamento. 

- Do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, 
ainda que esta possa afetar a minha vontade em continuar participando. 

- Da disponibilidade de tratamento médico e a indenização, conforme estabelece a 
legislação, caso existam danos a minha saúde, diretamente causando por esta pesquisa. 

- De que existirem gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da 
pesquisa. 
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Os Pesquisadores Responsáveis por este Projeto de Pesquisa são o Dr. Francisco 
Veronese, cujo telefone é 21018121 – 21018295. e o Dr. Erwin E. Otero Garcés cujo 
telefone  91649151. 
 

Tendo este documento sido revisado e aprovado pelo Comitê de Ética Científica desta 
Instituição de atenção à saúde em: ____/____/____ . 
 
 
 
 
 
 
 
Data:____ ____ ____  
 
 
 
 
Nome e assinatura do Responsável Legal. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Observação: O presente documento, baseado nos artigos 10 a 16 das Normas de Pesquisa 
em Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, será assinado em duas vias, de igual teor, 
ficando uma via em poder do Paciente ou de seu Responsável Legal e a outra com o 
Pesquisador Responsável. 
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ANEXO 2 - Ficha de Coleta de Dados 

 
 

 
PROTOCOLO DO ESTUDO HBPM (G-1) X HNF (G-2)                  GPPG: 98142 
 
        No. PROTOCOLO: ________ 
         
NOME: _______________________________________  REGISTRO:______________ 
IDADE: ______(anos)             SEXO: (   ) 1. MASC  2. FEM               PESO:_______(kg)  
 
PRESENÇA DE SEPSE: (   )  1. SIM   2.NÃO 
 
CAUSA DA IRA: (   ) 1.ISQUEMICA   2. NEFROTOXICA   3. ASSOCIADA A SEPSE    
4.OUTRAS    5. 1 + 2 + 3 
 
IRA: (    ) 1.OLIGURICA (DIURESE <400ML/24H)      2.NÃO OLIGURICA   
 
COMORBIDADES: (    )HAS,   (    )DM,   (    )DPOC,    (    )NEOPLASIA,   (    
)HIV/SIDA,    (    )DESNUTRIÇÃO,    (    )OUTRAS. 
 
APACHE II INICIAL: _________  APACHE II NO INICIO A HDVVC:____________ 
 
USO DE DROGAS VASOATIVAS: (    ) 1. NORADRENALINA,   2. DOPANIMA,    3. 
BOBUTAMINA,    4. ADRENALINA,    5. 1 + 2,   6. 1 + 3,   7.  2 + 3 
 
USO DE ANTIAGREGANTE PLAQUETARIOS: (    )  1. SIM    2. NÃO 
 
DADOS HEMODINAMICOS 
 PRE - HDVVC 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 
PAM     
PCP     
RVS     
IC     
  
 
DADOS LABORATORIAS 
 PRE - HDVVC 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 
Uréia / Creatinina     
Potássio     
pH     
PO2     
PCO2     
HCO3     
Hb  /  Hto     
Leucocitos     
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DADOS DA COAGULAÇÃO 
 PRE - HDVVC 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 
Plaquetas      
aTP     
aTTP arterial     
aTTP venoso     
Fibrinogenio     
D- dimero     
Fator anti - Xa      
 
 
 
MONITORIZAÇÃO DO SITEMA DE DIÁLISE  
 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 
Uréia arterial    
Uréia dialisato    
CEU (%)    
PV do sistema    
Presenção de coagulos    
CEU: Coeficiente de equilíbrio da uréia [uréia dialisato /uréia arterial] x 100 
PV: Pressão venosa 
 
 
 
DESFECHOS: (    ) OBSTRUÇÃO   ---  HORAS PÓS INICIO DA HDVVC __________ 
 
     (    ) SANGRAMENTO  --- HORAS PÓS INICIO DA HDVVC________ 
 
        (    ) INTERRUPÇÃO DA HDVVC POR MOTIVO CLÍNICO 

  --- HORAS PÓS INICIO DA HDVVC________ 
 
     (    ) OBITO   --- HORAS PÓS INICIO DA HDVVC______ 


