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A anemia da prematuridade é uma patologia de origem multifatorial 

caracterizada por uma queda progressiva da concentração de hemoglobina, 

associada à baixa contagem de reticulócitos e à presença de hipoplasia 

eritróide na medula óssea (Schulman, 1959; Stockman III, Garcia & Oski, 

1977). Ocorre a partir da segunda semana de vida do prematuro, tendo 

diversos fatores implicados em seu desenvolvimento. 

Durante os últimos 15 anos, muito se tem estudado sobre o assunto, 

contribuindo para a melhor compreensão dessa patologia de alta prevalência 

entre RNs prematuros, especialmente os de muito baixo peso. 

FISIOLOGIA DA ERITROPOIESE NO 

FETO Ε NO NEONATO 

ERITROPOIESE FETAL 

Eritrócitos - a eritropoiese embrionária se inicia nos tecidos 

mesenquimais por volta do 14 a dia de gestação com a produção de eritrócitos 

nucleados e macrocíticos. A eritropoiese fetal tem início entre a sexta e a 

oitava semanas de gestação, começando no fígado e chegando posteriormente 

ao baço. A partir do segundo trimestre gestacional é que se observa a produção 

de hemácias na medula óssea, principal sítio de produção ao nascimento, 

mesmo em recém-nascidos (RNs) pretermos (Blanchette et al., 1994). 



Eri t ropoiet ina - a er i t ropoiese é controlada pelo h o r m ô n i o 

eritropoietina desde a fase de eritropoiese hepática. Seu sítio de produção 

se modifica ao longo da vida fetal. As células inicialmente responsáveis 

são os macrófagos hepáticos, até que, em algum momento dó terceiro 

trimestre de gestação, ocorra a mudança para os fibroblastos peritubulares 

do córtex renal. O estímulo para sua produção é a hipóxia tecidual local, 

uma glicoproteína que, em conjunto com outros fatores estimulantes 

eritróides, faz com que a célula-tronco pluripotente se diferencie na 

linhagem eritróide. A eritropoietina é o principal responsável pelo controle 

da eritropoiese durante a vida fetal, principalmente na segunda metade da 

gestação. Os níveis de eritropoietina aumentam gradualmente durante o 

terceiro trimestre de gestação, ocasionando aumento nos valores de 

reticulócitos e hematócrito. Isso é fundamental para suprir as necessidades 

crescentes de oxigênio do feto em um ambiente uterino hipóxico. O próprio 

feto é responsável pelo controle da produção de eritropoietina, hormônio 

que não atravessa a placenta. 

A produção de eritropoietina na vida fetal ocorre predominantemente 

no fígado, no qual os sensores de hipóxia são menos responsivos que os 

renais, evitando a ocorrência de policitemia e hiperviscosidade secundários 

à hipoxemia tecidual característica da vida intra-uterina (Gallager & 

Ehrenkranz, 1993) . O r im é o ó rgão responsável pela produção de 

eritropoietina em neonatos a termo, crianças e adultos. Essa mudança do 

sítio de produção provavelmente tem relação com a idade pós-concepcional 

e varia conforme a espécie estudada. Em humanos, acredita-se que ocorra 

em torno da quadragésima semana de gestação (Zanjani et al., 1977). 

Hemoglobina - durante o desenvolvimento fetal, ocorre a ativação 

seqüencial dos genes responsáveis pela produção das cadeias de globina, 

que se associam ao heme e ao ferro para formar a molécula de hemoglobina 

(Hb) . É na fase hepática da eritropoiese que a Hb fetal substitui a Hb 

embrionária, produzida durante a fase mesenquimal. A Hb fetal ( a 2 g 2 ) é 

constituída por duas cadeias de globina alfa e duas de gama. Apresenta 

maior afinidade com o oxigênio, o que dificulta sua liberação em nível 

tecidual. A o longo do terceiro trimestre de gestação, a produção de cadeias 



gama diminui progressivamente, sendo substituída pela cadeia beta, 

resultando na produção de Hb tipo A l (a 2 b 2 ) , que, por sua vez, libera o 

oxigênio mais facilmente aos tecidos. N o neonato saudável, dois terços da 

Hb circulante são do tipo A l e um terço é do tipo fetal (Heikinheimo & 

Siimes, 1992). 

Ferro - o feto não está protegido contra a deficiência de ferro durante 

o desenvolvimento intra-uterino. Em RNs pretermos filhos de mães com 

deficiência severa de ferro, os níveis séricos se correlacionam com os valores 

maternos (Singla, Chand & Agarwal , 1979). O total de ferro presente no 

terceiro trimestre de gestação é de aproximadamente 75 m g / k g de peso. 

Dois terços do total presente ao nascimento de um RN a termo é incorporado 

durante o terceiro trimestre (Singla, Gupta & Agarwa l , 1985). Portanto, 

RNS prematuros têm reservas menores que os nascidos a termo (Blanchete 

et al., 1994). Do total de ferro corporal, de 75% a 80% são encontrados na 

massa eritrociária na forma de hemoglobina, 10% em proteínas que contêm 

ferro em tecidos não heme (mioglogina, citocromo) e os 10 a 15% restantes 

em formas de estoque e tecidos parenquimatosos e retículos endoteliais -

ferritina e hemosiderina (Dalman, Siimes & Stekel, 1980). 

E R I T R O P O I E S E N E O N A T A L 

Durante os dois primeiros meses após o nascimento, a concentração 

de hemoglobina diminui rapidamente do maior até o menor valor 

encontrado em qualquer período do desenvolvimento (Stockman III, Garcia 

& Oski, 1977). A diminuição da concentração de hemoglobina é atribuída 

ao aumento da disponibilidade de oxigênio que ocorre após o nascimento. 

A concentração de hemoglobina ao nascimento é em média de 17 g/dl 

(Dallman, 1981). 

Após o nascimento, ocorre significativo aumento da oferta tecidual 

de oxigênio, devido à respiração pulmonar e ao aumento dos níveis 

eritrocitários de 2,3 difosfoglicerato, que compete com o oxigênio pela 

ligação com a Hb (Delivoria-Papadopoulos, Roncevic & Oski, 1971). Isso 

resulta em menores níveis de eritropoietina plasmática e em diminuição 



na produção de eritrócitos nos primeiros dias de vida (Heikinheimo & 

Siimes, 1992). 

A diminuição na taxa de produção de hemácias se mantém em torno 

de quatro a seis semanas. Existe também, durante esse período, uma maior 

taxa de destruição de eritrócitos, em função do menor tempo de vida das 

hemácias neonatais - 70 dias - comparado ao das hemácias do adulto -

120 dias (Pearson, 1967). Esses fatores, associados ao aumento do volume 

sangüíneo secundário ao crescimento determina a d iminuição na 

concentração média de hemoglobina, que em crianças a termo atinge o valor 

mínimo de cerca de 11 g/dl por volta dos dois meses de vida. Nos neonatos 

a termo, essa variação na concentração de hemoglobina geralmente não 

vem acompanhada de sinais clínicos indicativos de baixa oxigenação tecidual, 

sendo denominada de anemia fisiológica do lactente (Dallman, 1981). 

Nos RNs prematuros, a queda dos níveis de hemoglobina é mais 

acentuada e precoce, sendo a intensidade determinada pela idade gestacional. 

A concentração média de hemoglobina cai até aproximadamente 8 g/dl em 

neonatos pesando entre 1 e 1,5 kg e até 7 g /dl naqueles com peso de 

nascimento menor que 1 kg. Isso se deve a fatores comuns a RNs a termo, 

como maior oxigenação tecidual após o nascimento, menor tempo de vida 

das hemácias e rápido ganho ponderai, associados à dinâmica eritropoiética 

própria dos neonatos, à coleta de sangue para exames laboratoriais e a 

fatores nutricionais que podem contribuir para acentuar o quadro de anemia 

no RN prematuro (Dallman, 1981). 

A N E M I A D O RECÉM-NASCIDO PRETERMO 

E T I O L O G I A 

Na fase prematura, assim como em outras fases da vida, o que 

determina o comportamento dos níveis de hematócrito ou de hemoglobina 

é o resultado do balanço entre os fatores que contribuem para a diminuição 

dos índices hematimétricos e aqueles que promovem o aumento da produção 

de hemácias. Aspectos relat ivos a todos os fatores implicados no 

desenvolvimento da anemia da prematuridade serão discutidos a seguir. 



Coleta de sangue - o manejo das patologias que podem acometer 

RNs prematuros nas primeiras semanas de vida torna fundamental a coleta 

de sangue para exames laboratoriais. Essa espoliação pode causar redução 

rápida e significativa da massa eritrocitária em curto espaço de tempo 

(Shannon, 1990). 

Embora haja um esforço para minimizar a necessidade de coleta 

sangüínea por meio de técnicas de micrométodo e de monitorização 

transcutânea, o volume médio de sangue colhido para exames laboratoriais 

varia entre 0,8 e 3,1 ml /kg/dia nas primeiras semanas de vida. Quando 

expressos em termos de perda da massa eritrocitária, a quantidade durante 

o período de internação hospitalar pode variar de 30% a até mais de 300% 

do volume total de eritrócitos ao nascimento (De Carvalho et al., 1989; 

Obladen, Sachsenweger & Stahnke, 1988; Strauss, 1995). Muitos estudos 

demonstram uma relação direta entre o volume de sangue coletado e o 

transfundido (Shannon et al., 1995). 

Transfusão sangüínea - o uso de transfusão de concentrado de 

hemácias nas primeiras semanas de vida diminui proporcionalmente o 

percentual de hemoglobina fetal circulante. A hemoglobina A aumenta a 

oferta de ox igên io em nível tecidual, ocasionando menor estímulo 

eritropoiético. Em prematuros anêmicos com hematócritos semelhantes, 

aqueles com maior percentual de hemoglobina A apresentam menores níveis 

sangüíneos de eritropoietina que os que apresentam mais hemoglobina 

fetal circulante (Stockman III, Garcia & Oski, 1977). 

Ganho ponderai - a alta taxa de ganho ponderai que os prematuros 

apresentam faz com que haja a necessidade de aumento proporcional do 

volume sangüíneo circulante. A eritropoiese medular, não sendo capaz de 

produzir elevação proporcional da massa eritrocitária, determina progressiva 

anemia dilucional (Shannon, 1990). 

Tempo de vida das hemácias - o tempo de vida médio do eritrócito 

de um neonato (de 77 a 98 dias) é menor que o de um adulto (120 dias). 

Portanto, existe uma maior taxa de destruição eritrocitária, que contribui 

para a redução mais rápida da massa eritrocitária observada em prematuros 

(Schulman, 1959). 



Ferro - a incidência de deficiência de ferro em RNs prematuros é 

alta (de 26% a 86%). Até 65% dos RNs prematuros apresentam um nível 

sérico de ferritina < 10mg/ l entre três e seis meses, sendo que o risco de 

deficiência de ferro é maior nos mais prematuros. O diagnóstico de 

deficiência é complexo e não existem critérios uniformes definidos 

(Wharton, 1999). 

Assim como em outros grupos etários, a anemia ocorre quando há 

depleção do ferro nos estoques corporais. Embora apresente algumas 

desvantagens, a dosagem de ferritina sérica é a melhor forma de se avaliar 

os estoques de ferro, uma vez que somente nos casos de deficiência seus 

valores se encontram diminuídos (Rao & Georgieff, 2001). A coleta de 

sangue para exames laboratoriais é a maior fonte de perda de ferro no 

período neonatal. Os RNs de extremo baixo peso ( < 1000 g ) podem perder 

de 26 a 64% do volume sangüíneo total através de flebotomias, a maior 

parte ocorrendo nas primeiras semanas de vida (Maier et al., 1998). Por 

possuírem maiores concentrações de hemoglobina, a coleta de sangue no 

período neonatal ocasiona perda de ferro proporcionalmente maior quando 

comparada a um mesmo volume em outra faixa etária. Por outro lado, a 

utilização de critérios de transfusão mais conservadores faz com que essa 

perda não seja reposta, contribuindo para o desenvolvimento de deficiência 

de ferro (Maier et al., 2000; Widness et al., 1996). 

Vitamina Ε - os prematuros com peso de nascimento < 1500 g 

apresentam maior risco de desenvolver baixos níveis dessa vitamina. Tal 

deficiência é conseqüência da dificuldade de passagem transplacentária de 

vitamina E, das baixas reservas corporais ao nascimento e da dificuldade 

de absorção enteral que o prematuro apresenta. 

A falta de v i tamina Ε resulta em anemia hemolí t ica, que é 

atr ibuída a u m acúmulo não con t ro l ado de peróxidos l ipídicos, 

resultando em instabilização dos ácidos graxos poliinsaturados e em 

diminuição da zona de fosfatidil etanolamina na membrana eritrocitária. 

A v i tamina Ε impede esse processo, estabilizando os ácidos graxos 

poliinsaturados e diminuindo a peroxidação lipídica, na qual o ferro 

atua como co-fator, podendo agravar a hemólise. 



A relação entre a vitamina Ε e os ácidos graxos poliinsaturados na 

dieta é impor tante na determinação da composição da membrana 

eritrocitária e na sua susceptibilidade à hemólise (Zipursky, 1984). Após a 

descoberta da importância da relação entre o conteúdo de ácidos graxos 

poliinsaturados na dieta, a suplementação de ferro oral e as necessidades 

de vitamina E, a concentração de ácidos graxos poliinsaturados existente 

nas fórmulas para RNs foi modificada. Alguns ensaios terapêuticos não 

demonstraram benefícios da suplementação oral de vitamina Ε na prevenção 

da anemia do prematuro (Conway et al., 1986; Pinheiro et al., 1991; 

Zipursky et al.,1987). 

Resposta e r i t ropo ié t i ca d i m i n u í d a - os RNs p r e t e r m o s 

apresentam uma resposta eritropoiética diminuída quando comparado ao 

que ocorre no adulto com graus equivalentes de anemia (Stockman III & 

Clark, 1984). Diversos estudos realizados na década de 80 demonstraram 

que os níveis de eritropoietina encontrados em RNs prematuros estavam 

abaixo do esperado para um determinado nível de anemia (Brown et al., 

1984, 1983; Stockman III et al., 1984). Tal fato está relacionado ao local 

responsável pela produção de eritropoietina. 

Na vida fetal, a eritropoietina é produzida basicamente no fígado 

(Zanjanietal. , 1974, 1977, 1981; Zanjani & Ascensão, 1989). Os sensores 

hepáticos são menos sensíveis à hipóxia tecidual que os sensores renais, 

produzindo cerca de 10% do total de eritropoietina produzido pelo rim em 

níveis comparáveis de hipoxemia (Gallager & Ehrenkranz, 1993). Necessitam 

também de hipoxemia mais prolongada para a produção de eritropoietina 

(Fried, 1972). O sítio de produção de eritropoietina é determinado pela 

idade pós-concepcional, logo, o fígado atua por mais tempo como principal 

local de produção em prematuros do que em neonatos a termo. Os rins 

tornam-se o principal sítio de produção de eritropoietina entre o final do 

terceiro trimestre de gestação e o primeiro mês de vida (Dallman, 1993). 

Características farmacocinéticas peculiares também contribuem em parte 

para que os níveis de eritropoietina sejam menores em RNs prematuros. 

Em prematuros, o clearence e o volume de distribuição estão aumentados 

quando comparados aos adultos (Strauss, 2001). 



Paralelamente, estudos (Emmerson et al., 1991; Shannon et al., 

1987) demonstraram que tanto os progenitores eritróides circulantes 

denominados burstforming units-erytrhoid (BFU-E) quanto os progenitores 

medulares denominados colonyforming units-erythroid (CFU-E) de prematuros 

com anemia da prematuridade respondem ao estímulo da eritropoietina in 

vitro (Rhondeau et al., 1988). Comprovaram também que as demais 

substâncias que, em conjunto com a eritropoietina, são responsáveis pela 

diferenciação e proliferação dos progenitores eritróides, denominadas 

conjuntamente erythroid burst promoting activity (BPA), encontram-se em 

níveis adequados nos RNs pretermos. Logo, o que dificulta uma resposta 

eritropoiética mais efetiva nesses pacientes é uma deficiência seletiva de 

produção de eritropoietina. 

A eritropoiese é regulada pelo balanço existente entre a oferta tecidual 

de oxigênio e a produção do hormônio glicoproteico eritropoietina. A oferta 

de oxigênio tecidual é determinada pelo débito cardíaco, pela concentração 

de hemoglob ina , pelo t ipo de hemoglob ina (fetal ou adul to) , pela 

concentração eritrocitária de 2,3 difosfoglicerato e pela tensão de oxigênio 

sangüíneo. U m a vez percebida a hipóxia tecidual pelos sensores renais, 

estes es t imulam a síntese e a liberação de eri tropoietina. Esta age 

primordialmente, induzindo a proliferação e a diferenciação dos progenitores 

eritróides denominados burstforming units-erytrhoid (BFU-E) e cotonyforming 

units-erythroid (CFU-E), resultando em reticulocitose, aumento da massa 

eritrocitária e aumento da oferta tecidual de oxigênio. 

Em conjunto, o menor tempo de vida das hemácias, a anemia 

dilucional, as baixas reservas de ferro e a espoliação sangüínea iatrogênica 

contribuem para a queda dos níveis de hemoglobina observada na anemia 

no prematuro. Os baixos níveis de EPO endógena impedem uma resposta 

eritropoiética adequada, contribuindo para o quadro de anemia da 

prematuridade. 



REPERCUSSÕES FISIOLÓGICAS DA ANEMIA 
As repercussões fisiológicas da anemia podem ser divididas em três 

categorias: alterações do transporte e oferta e ox igên io , respostas 

compensatórias e conseqüências agudas e crônicas (Alverson, 1995). Para 

o melhor entendimento do balanço existente entre a oferta e o consumo de 

oxigênio, serão discutidos os fatores implicados na oferta tecidual de oxigênio. 

ALTERAÇÕES NO TRANSPORTE Ε 
OFERTA TECIDUAL DE OXIGÊNIO 

A quantidade de oxigênio que é liberada aos tecidos depende da fração 

de oxigênio do ar inspirado, da ventilação pulmonar e alveolar, da difusão 

do oxigênio do ar alveolar para o leito capilar, do conteúdo de oxigênio do 

sangue arterial, do débito cardíaco, da concentração de hemoglobina, da 

capacidade de essa hemoglobina fixar oxigênio e da difusão passiva do 

oxigênio dos capilares para as células. A quantidade real de oxigênio captada 

em nível pulmonar e sua liberação aos tecidos é função da afinidade da 

hemoglobina pelo oxigênio. 

A curva de dissociação hemoglobina-oxigênio reflete graficamente 

a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando o sangue circula em 

um pulmão normal, a tensão arterial de oxigênio aumenta de 40 torr até 

cerca de 110 torr, o que é suficiente para garantir uma saturação mínima 

de 95% no sangue arterial. A característica da curva é tal que u m novo 

aumento da tensão de oxigênio pulmonar resulta em apenas u m pequeno 

aumento do nível de saturação sangüínea. A tensão de oxigênio diminui 

na medida em que sua liberação aos tecidos vai ocorrendo. N o adulto 

normal, quando a tensão de oxigênio cai a aproximadamente 2 7 torr - em 

u m pH de 7,4 e à temperatura de 37 °C - , 50% do oxigênio ligado à 

hemoglobina foi liberado. Portanto, o P50, ou seja, a tensão de oxigênio na 

qual há 50% de saturação de oxigênio é 27 torr. 

Quando ocorre diminuição da afinidade da hemoglobina pelo 

oxigênio, maior será a liberação deste elemento para os tecidos em uma 

determinada tensão parcial. Nessa situação, pode-se dizer que houve um 



desvio da curva de dissociação hemoglobina-oxigênio à direita. Diminuições 

do pH sangüíneo, aumento do conteúdo de dióxido de carbono e da 

temperatura são capazes de diminuir a afinidade da hemoglobina pelo 

oxigênio, desviando a curva para a direita. Já a alcalose ou a diminuição 

de temperatura desviam a curva para a esquerda, aumentando a afinidade 

pelo oxigênio. Logo, é necessário que haja uma queda maior na tensão 

para que ocorra a liberação da mesma quantidade de oxigênio. 

N o neonato, a curva é desviada para a esquerda, fazendo com que 

menos oxigênio seja liberado aos tecidos em uma mesma tensão de 

oxigênio. Tal fato decorre do maior percentual de hemoglobina fetal, que 

tem menor afinidade pelo fosfato orgânico 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) 

que a hemoglobina A . O 2,3-DPG facilita a liberação do oxigênio da 

hemoglobina; logo, quanto maior for a afinidade da hemoglobina pelo 

2,3-DPG ou sua concentração no eritrócito, maior será a oferta de oxigênio 

aos tecidos. A concentração de 2,3-DPG aumenta com a idade gestacional, 

assim como a síntese dos diferentes tipos de hemoglobina. N o neonato e 

no feto, embora seja maior a dificuldade de liberação de oxigênio em 

nível tecidual, também há maior captação pulmonar ou placentária. Tal 

característica é importante para facilitar o movimento de oxigênio da 

mãe para o feto (Blanchette et al., 1994). 

A complexidade dos fatores implicados na oferta tecidual de oxigênio 

e o reconhecimento de que parâmetros laboratoriais de fácil análise como 

hematócrito e hemoglobina são pouco fidedignos para definir se esta é ou 

não adequada determinaram a busca por parâmetros indicativos da oferta 

tecidual de oxigênio em prematuros com anemia. 

Assim, Wardrop et al. (1978) sugeriram que os diferentes níveis de 

O, disponíveis seriam os responsáveis pela diferença que existe entre os 

sinais clínicos apresentados por neonatos com níveis similares de anemia. 

A capacidade de liberação de O2, sendo uma função da concentração de 

hemoglobina e da afinidade da mesma pelo oxigênio, é definida pela posição 

da curva de dissociação de oxigênio-hemoglobina ou pelo P 5 0 . O oxigênio 

disponível é definido como a quantidade de oxigênio liberado por 100 ml 

de sangue, calculado através da medida do O2 arterial e de um pO2 do 



sangue misto venoso estimado em 20 m m Hg (Stockman III, 1986). 

Wardrop et al. (1978) observaram que o indicador que mais precisamente 

se correlacionava à anemia fisiologicamente sintomática era u m valor de 

oxigênio disponível menor que 7ml O 2 /d l . N o entanto, embora esse valor 

limiar apresente boa correlação com sinais de anemia em neonatos, nem o 

valor do O2 disponível nem os sinais clínicos se correlacionam bem com a 

concentração de hemoglobina ou com o va lo r do hematócr i to . Tal 

observação explicaria em parte a variação entre os sinais clínicos de anemia 

em neonatos com níveis semelhantes de concentração de hemoglobina. 

Existem outros fatores que influenciam no balanço entre oferta e 

consumo de oxigênio como necessidades teciduais, taxa de extração de 

oxigênio - assim como pH tecidual - temperatura corporal, níveis de 

hemoglobina fetal e adulto, níveis de 2,3-DPG, que afetam, por sua vez, o 

P 5 0 (Stockman III, 1986; Sacks & Delivoria-Papadopoulos, 1984). Esses 

fatores devem ser levados em conta na avaliação do oxigênio disponível, 

na sua relação com sinais de anemia e na necessidade de tratamento. 

RESPOSTAS COMPENSATÓRIAS 

As respostas compensatórias refletem a tentativa do organismo de 

melhorar a oferta tecidual de oxigênio ou de melhorar a relação entre sua 

oferta e seu consumo. A correlação entre algumas respostas compensatórias e 

os respectivos sinais clínicos e laboratoriais são apresentadas no Quadro 1. 

CONSEQÜÊNCIAS AGUDAS Ε CRÔNICAS 

Como o metabolismo dos diversos tecidos humanos depende de uma 

oxigenação adequada, as conseqüências agudas e crônicas da anemia 

refletem justamente os efeitos de uma oferta inadequada de oxigênio, quando 

as respostas compensatórias tiverem falhado. Essas conseqüências podem 

se manifestar por disfunção de órgãos, respiração periódica e apnéia, 

diminuição de atividade, letargia, dificuldade de sucção, ganho de peso 

insatisfatório, dificuldade de tolerar estresse associado a uma necessidade 



Quadro 1 - Respostas compensatórias 

Fonte: Stockman III (1986) 

Mesmo reconhecendo que esses marcadores clínicos são imprecisos 

e que os níveis absolutos de hematócrito ou de hemoglobina têm correlação 

ruim com indicadores clínicos ou laboratoriais de anemia (Keyes et al., 

1989), os mesmos continuam sendo largamente utilizados como indicativos 

de hipoxemia tecidual. Parâmetros mais fisiológicos como massa eritrocitária, 

oxigênio disponível e medidas de liberação e extração tecidual de oxigênio 

têm difícil aplicação na prática diária. Serão abordados a seguir os diversos 

aspectos que devem ser considerados no tratamento dessa patologia. 

TRATAMENTO 

O objetivo da terapêutica da anemia da prematuridade é evitar que, 

devido à diminuição dos valores de hematócrito/hemoglobina, ocorram 

distúrbios clínicos conseqüentes a uma menor oferta tecidual de oxigênio. 

Seu tratamento deve considerar todos os múltiplos aspectos envolvidos na 

fisiopatologia da anemia da prematuridade, com o objetivo de impedir a 

diminuição exagerada dos índices hematimétricos, prover substrato em 

quantidade necessária para a produção de eritrócitos e reservar a utilização 

de concentrado de hemácias para situações específicas bem definidas. 

maior de O2 e metabolismo anaeróbico com produção de ácido láctico e 

acidose metabólica (Alverson, 1995). 



C O L E T A D E S A N G U E 

Nos últimos anos, os diversos avanços ocorridos no manejo de RNs 

prematuros - como o uso de corticóide antenatal, a terapia com surfactante 

e óxido nítrico e a utilização de ventilação mecânica menos agressiva -

associados ao uso de técnicas não-invasivas de moni tor ização e de 

micrométodos para análise laboratorial contribuíram para que a necessidade 

de transfusão de concentrado de hemácias para reposição do sangue coletado 

diminuísse significativamente (Strauss, 2001). N o entanto, a coleta de 

sangue para exames laboratoriais continua tendo importante contribuição 

na evolução dos índices hematimétricos, principalmente nas primeiras 

semanas de vida. 

Reconhecidamente, a principal medida para a prevenção da anemia 

da prematuridade é minimizar o volume de sangue coletado para exames 

laboratoriais. Considerar sempre a real necessidade da realização de u m 

determinado exame, discutir com o laboratório de apoio o volume necessário 

para a realização de u m teste laboratorial, solicitar a uti l ização de 

micrométodo sempre que possível e otimizar o uso de monitorização não 

invasiva são preocupações que devem fazer parte do dia-a-dia do 

intensivista neonatal. 

C O N C E N T R A D O D E H E M Á C I A S 

Sempre que se analisa a necessidade de tratamento de anemia da 

prematuridade, a primeira opção terapêutica considerada é a transfusão de 

concentrado de hemácias, tendo como objetivo manter o hematócrito em 

um determinado valor estabelecido pelo médico assistente. 

Os RNs com peso de nascimento < 1.500 g fo rmam o grupo 

populacional mais freqüentemente transfundido, com índices que chegam 

a 85% naqueles com peso < 1.000 g. Embora o número médio de transfusões 

por paciente tenha diminuído na última década - de uma média de dez 

para algo em torno de duas a cinco transfusões por paciente (Maier et al., 

2000; Widness et al., 1996) - , os RNs de muito baixo peso continuam a 

receber muitas transfusões. Isso torna os prematuros especialmente 



expostos aos riscos inerentes a esse tipo de terapia. Embora não existam 

estudos que avaliem a incidência dessas reações em RNs prematuros, efeitos 

adversos - como transmissão de agentes infecciosos como os vírus da 

hepatite, citomegalovírus e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

H u m a n a ( A i d s ) , a l te rações metabó l icas ( h i p o g l i c e m i a , acidose, 

hiperpotassemia), aloimunização, doença enxerto versus hospedeiro e efeitos 

cardiovasculares como sobrecarga de volume, hiperviscosidade e alterações 

do ritmo respiratório (Blajckman, Sheridan & Rawls, 1984) - devem ser 

lembrados antes de se decidir pela transfusão de concentrado de hemácias. 

A o longo dos últimos anos, diversos estudos foram publicados com 

o objetivo de avaliar o impacto de novas terapêuticas para a anemia da 

prematuridade na utilização de concentrado de hemácias. Talvez a principal 

contribuição desses estudos tenha sido a observação da ausência de 

uniformidade das práticas transfusionais utilizadas. Mui to embora em 

algumas situações o valor da utilização de concentrado de hemácias esteja 

claro - como em um tratamento de anemia que cause insuficiência cardíaca 

- em outras isto não ocorre - correção de padrões respiratórios irregulares, 

por exemplo. A té o momento, não existem critérios de transfusão de 

concentrado de hemácias em RNs prematuros baseados em estudos 

científicos controlados (Strauss, 2001). N o entanto, apesar da ausência de 

evidências científicas, todos os estudiosos do assunto consideram ser melhor 

que cada serviço tenha o protocolo de utilização de concentrado de hemácias 

bem definido, para que a decisão de utilização dessa terapêutica não leve em 

consideração aspectos subjetivos (Cohen & Manno, 1998; Strauss, 1995). 

Os critérios indicativos de transfusão de concentrado de hemácias 

foram bastante discutidos na última década, em parte pela necessidade de 

uniformização, para que pudessem ser comparados os resultados dos 

estudos multicêntricos sobre a utilização de eritropoietina. Muitos dos 

critérios utilizados nesses estudos estão em uso em unidades de cuidado 

intensivo neonatal. A principal evolução observada foi a instituição de 

critérios cada vez mais restritos de utilização de concentrado de hemácias, 

sem, no entanto, se observar aumento da morbidade ou do tempo de 



internação dos pacientes (Ohls et al., 2002). Nos quadros 2 e 3, exemplos 

de critérios de transfusão de concentrado de hemácias. 

Quadro 2 - Indicações de concentrado de hemácias 

Fonte: adaptado de Strauss (2001) 

Entre as estratégias propostas para aumentar a segurança na utilização 

de hemoderivados está a instituição de programas de doação personalizada. 

A principal vantagem deste tipo de abordagem é diminuir a exposição a 

muitos doadores. O programa consiste na utilização de uma única bolsa de 

sangue, fracionada em bolsas satélites, que podem ser utilizadas por até 42 

dias de armazenagem em meio apropriado. Estudos comprovam a eficácia e 

segurança da utilização desta estratégia em transfusões de pequenos volumes 

de concentrado de hemácias - 10 a 20 ml /kg (Strauss, 2001). 

S U P L E M E N T A C A O D E F E R R O 

Com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de deficiência de ferro, 

além de medidas para minimizar a perda de sangue, a suplementação é 

fundamental para RNs prematuros. (Wharton, 1999). Quando comparado 

aos RNs a termo, os prematuros exigem de uma quantidade maior de ferro, 



por terem estoques menores e por necessitarem aumentar o ferro corporal 

total em taxas maiores após o nascimento. A quantidade de ferro encontrado 

no leite humano ou nas fórmulas lácteas não suplementadas não é 

suficiente para compensar essa necessidade aumentada. 

A Academia Americana de Pediatria recomenda suplementação de 

ferro na dose de 2-4 mg/kg/dia até o máximo de 15 mg/dia para prematuros 

alimentados exclusivamente com leite materno. Nos pacientes que estejam 

utilizando eritropoietina recombinante humana, a dose de suplementação 

oral deve ser aumentada para até 6 mg /kg /d i a (1998). Alguns estudos 

p r o p õ e m a administração de doses ainda maiores , chegando a até 

36 mg/kg /d ia nos pacientes que estejam em uso de eritropoietina e na 

dependência da avaliação da suficiência dos estoques de ferro (Kling & 

Winze r l i ng , 2 0 0 2 ) . N o entanto, não parece haver benefício em se 

administrar doses maiores que 8 mg /kg /d i a nesse grupo de pacientes. 

(Bader, 2001). Os estudos reafirmam a boa tolerância da administração de 

ferro oral, mesmo em altas doses. 

Mui to embora o momento ideal para o início da suplementação de 

ferro oral não esteja determinado, Lündstrõm, Siimes & Dallman (1977), 

estudando prematuros com peso de nascimento entre 1.000 g e 2.000 g, 

concluíram que a dose de 2 mg/kg /d ia de ferro, administrada por via oral 

a partir de 15 dias de vida seria suficiente para prevenir sua deficiência. 

Siimes & J ä r v e n p ä ä (1982) recomendaram o aumento da dose para 

4 mg/kg /d ia no caso de prematuros com peso de nascimento menor de 

1.000 g, e, a partir de 4 meses até 12 meses de vida, quando as necessidades 

de ferro aumentam, mesmo naqueles com peso de nascimento maior 

(Dallman, 1981). Outro estudo concluiu que a administração de ferro oral 

para pacientes com peso < 1.301 g na dose de 2-4 mg/kg /d ia a partir de 

duas semanas de vida reduziu a incidência de deficiência de ferro e/ou a 

necessidade de transfusão de sangue em 30%, quando comparado àqueles 

que iniciaram o uso de ferro a partir de dois meses de vida (Franz, 2000). 

Portanto, as evidências demonstram que a administração precoce de ferro 

oral é segura e eficaz. 



Quadro 3 - Indicações de transfusão de concentrado de eritrócitos 

Fonte: adaptado de Ohls et al. (2001) 



O uso de ferro parenteral tem sido estudado recentemente, tanto 

fazendo parte do contexto da terapêutica com eritropoietina quanto como 

parte integrante da nutrição parenteral, e parece ser uma alternativa segura 

e eficaz. A suplementação de ferro venoso na dose de 1 mg/kg /d ia estimula 

a incorporação de ferro e determina balanço de ferro positivo em prematuros 

de muito baixo peso (Friel et al., 1995). Em prematuros de peso < 1.000 g, 

a infusão de 120 mg/kg /d i a resulta em incorporação de aproximadamente 

90 m g / k g / d i a , com aumento dos níveis de ferritina e saturação de 

transferrina. N o entanto, a baixa capacidade das defesas antioxidantes 

existentes no prematuro faz com que, especialmente no período neonatal, 

a utilização dessa forma de administração seja considerada com cautela. 

Além disso, por ser uma forma de administração invasiva, a suplementação 

de ferro por via parenteral deve ser restrita àqueles pacientes nos quais a 

oferta enteral não é possível (Rao & Georgieff, 2001). 

V I T A M I N A Ε Ε P R O T E Í N A 

A suplementação de vitamina Ε não parece ser necessária para o 

tratamento da anemia da prematuridade. N o entanto, em função da 

utilização de doses progressivamente maiores de ferro oral e parenteral, 

existe o risco potencial de indução de lesões oxidativas. A vitamina Ε poderia 

ser utilizada como um fator protetor, embora não existam evidências sobre 

esta observação. 

Alguns estudos demonstraram que uma oferta protéica em torno de 

3 a 3,5 mg/kg /d ia contribuiria para melhor resposta eritropoiética em 

prematuros de muito baixo peso (Ronnholm & Siimes, 1985). Brown e 

Shapiro (1996) demonstraram que o aumento da oferta protéica para em 

torno de 3,1 a 3,5 g/kg/dia melhorava a resposta eritropoiética e o ganho 

ponderai em prematuros de < 1.250 g com a eritropoiese estimulada por 

eritropoietina exógena. 



U S O DE ERITROPOIETINA 

A síntese da eritropoietina recombinants humana por meio de 

engenharia genética (Jacobs et al., 1985) e os estudos publicados sobre 

seu uso no tratamento da anemia hipo-regenerativa da insuficiência renal 

crônica terminal (Eschbach et al., 1987) mostraram a possibilidade de sua 

utilização em patologias que, como ocorre na anemia da prematuridade, 

cursam com baixos níveis de eritropoietina. 

Os d iversos estudos publ icados abordando a u t i l i zação de 

eritropoietina em prematuros evidenciaram que a administração de dose 

suficiente de eritropoietina e ferro resultaram no aumento do número de 

reticulócitos e nos valores de hematócrito (Maier et al., 1994; Meyer et al.; 

1994, 1996; Ohls, Veerman & Christensen, 1996; Shannon et al., 1991, 

1992, 1995). N o entanto, em relação à redução do uso de concentrado de 

hemácias, que é seu principal objetivo de utilização, a validade de seu uso 

não foi demonstrada de forma convincente (Strauss, 2001). 

Os principais ensaios clínicos controlados - publicados até 1999 -

que estudaram a eficácia da eritropoietina em reduzir o uso de transfusão 

de concentrado de hemácias foram analisados em recente metanálise 

(Vamvakas & Strauss, 2001). Como a maior parte dos estudos apresentava 

grande variabilidade no desenho e condução, somente quatro foram 

considerados de melhor qualidade metodológica, por apresentarem todas 

as características desejáveis: mascaramento efetivo, alta preocupação 

metodológica com o desenho do estudo (randomizado, placebo controlado, 

perdas bem explicadas etc), uti l ização de critérios conservadores de 

transfusão de concentrado de hemácias e maioria dos pacientes estudados 

com peso de nascimento < 1.000 g. Os autores relataram duas grandes 

conclusões ao término da metanálise: 

• a primeira é a constatação de que os ensaios controlados sobre o uso de 

eritropoietina recombinante humana para o tratamento da anemia da 

prematuridade são mui to diferentes entre si em diversos aspectos 

importantes, como peso e idade gestacional ao nascimento, momento do 

início do uso e dose de eritropoietina e critérios de indicação de concentrado 



de hemácias. Sendo assim, apresentam grandes diferenças entre os 

resultados que não podem ser adequadamente explicadas. Seria prematuro 

fazer recomendações firmes para a utilização desta terapêutica até que 

as razões para as diferenças sejam adequadamente compreendidas; 

a segunda é que, ao se basear nos resultados referentes aos quatro 

melhores estudos, a eritropoietina recombinante humana se mostrou 

eficaz em reduzir a necessidade de utilização de concentrado de hemácias. 

N o entanto, a magnitude do efeito da eritropoietina recombinante humana 

em reduzir o uso de concentrado de hemácias em prematuros durante 

todo o período de internação foi relativamente pequena (Vamvakas & 

Strauss, 2001) . Apresenta como exemplo os resultados do estudo 

multicêntrico americano (Shannon et al., 1995). Durante o período de 

estudo, ocorreu uma redução significativa do número de transfusões de 

concentrado de hemácias por paciente no grupo tratado com eritropoietina 

recombinante humana, quando comparado ao controle tratado com 

placebo (1,1 vs 1 ,6) . N o entanto, seu uso determinou apenas uma modesta 

redução no número total de transfusões (4.4 vs 5,3). 

Mais recentemente, f o r a m publicados três grandes estudos 

mul t i cên t r i cos a v a l i a n d o a u t i l i z ação precoce de e r i t ropo ie t ina 

recombinante humana com o objetivo de reduzir o uso de concentrado de 

hemácias. Seus resultados são apresentados na Tabela 1 (Donato et al., 

2000; Maier et al., 2002; Ohls et al., 2001) . 

Os resultados desses três grandes estudos multicêntricos confirmam 

as conclusões da metanálise. Mesmo tendo estudado pacientes menores e 

utilizado doses maiores de eritropoietina introduzidas mais precocemente, 

o impacto na redução da utilização de concentrado de hemácias foi pouco 

expressivo. N o estudo de Donato et al. (2000), o subgrupo de pacientes 

com peso < 800 g e com perdas de sangue por flebotomia > 30 m l / k g 

recebeu menor número de transfusões a partir da segunda semana de 

vida até o final do tratamento (precoce:3,4 ± 1,1 contra 5,4 ± 3,7 

transfusões/paciente). 



Tabela 1 - Resultados dos estudos multicêntricos 

Fonte: adaptado de Donato et al. (2000); Maier et al. (2002); Ohls 

et al. (2001) 

Embora mui to analisada com diversos desenhos de estudo, a 

utilização de eritropoietina recombinante humana em RNs prematuros de 

m u i t o b a i x o peso não correspondeu às expecta t ivas iniciais dos 

pesquisadores. N o entanto, o conhecimento adquirido nos anos de pesquisa 

ofereceu mais informações para os preocupados com a melhoria da 

assistência aos RNs prematuros, especialmente os de muito baixo peso. 

O uso de eritropoietina associado a doses adequadas de ferro pode servir 

como terapêutica adjuvante na abordagem da anemia da prematuridade, 



especialmente nos de peso < 1.000 g. Contudo, ainda não pode ser 

considerada terapia padrão em seu tratamento (Ohls, 2002; Strauss, 2000). 

A utilização de eritropoietina recombinante humana tem se mostrado 

segura em curto prazo e não apresenta efeitos adversos no crescimento ou 

no desenvolvimento em seguimentos de até 18 a 22 meses (Ohls, 2002). 

N o entanto, sabe-se que o aparecimento de alguns efeitos adversos somente 

foi descrito após alguns anos de utilização da droga. O conhecimento da 

existência de efeitos não hematopoiéticos da eritropoietina na vida fetal e 

possivelmente pós-natal (Juul, 2000) e a descrição de 13 casos de anemia 

aplástica - por produção de anticorpos anti-eritropoietina, em pacientes 

adultos que faziam uso de eritropoietina exógena - apenas reforça a 

necessidade de acompanhamento de longo prazo dos pacientes expostos a 

qualquer nova droga (Ohls, 2002). 

A utilização de eritropoietina deve ser discutida individualmente 

por cada serviço e prescrita somente com o consentimento dos pais e a 

compreensão de que se trata de uma terapia que carece de aceitação 

universal, havendo a possibilidade de efeitos adversos desconhecidos. 

(Strauss, 2001). 



Quadro 4 - Proposta de protocolo de abordagem da anemia da 

prematuridade 

. Coletar rotineiramente informações sobrei anemia da prematuridade em seu 
serviço: utilização de concentrado de hemácias, de ferro oral etc; 

. orientar o obstetra para realizar o clampeamento tardio do cordão nos pacientes 
prematuros (peso < 1.200 g; idade gestacional < 32 semanas ); 

. minimizar as perdas sangüíneas por coleta de sangue. Estimular a utilização de 
microtécnicas e monitorização não invasiva como fontes de informações para o 
manejo dos pacientes. Anotar o volume de sangue coletado dos pacientes de 
muito baixo peso; 

. coletar sangue diariamente para microhematócrito capilar até estabilização do 
quadro respiratório se houver. Depois, semanal ou a cada 10 dias, na dependência 
do valor encontrado e da velocidade de ganho ponderai; 

. coletar ferritina com 15 dias de vida para verificar status de depósitos corporais 
de ferro. Posteriormente, realizar coletas mensais; 

. administrar ferro oral assim que for instituída dieta plena, independente do 
valor do hematócrito. Dose inicial de 2 mg/kg/dia de sulfato ferroso. Aumentos 
até 6 a 10 mg/kg/dia na dependência da dosagem de ferritina e/ou uso de 
eritropoietina; 

. definir protocolo de transfusão de concentrado de hemácias e obediência estrita 
ao mesmo; 

. considerar a utilização de furosemida 0,5 a 1 mg/kg/dose. EV ao término da 
transfusão nos pacientes portadores de patologia pulmonar com necessidade de 
oxigênio suplementar (Joshi, Gerhardt & Shandloff, 1987; Sasidharam e Heimler, 
1992 ); 

. instituir política transfusional de doador único personalizado; 

. utilizar sangue estocado por até 35 a 42 dias para transfusão; 

. considerar, após consentimento informado dos pais, a utilização de 
eritropoietina recombinante humana a partir de uma semana de vida nos 
pacientes de extremo baixo peso (< 1.000 g) e idade gestacional > 32 semanas. A 
dose recomendada é de 600 a 750 ui/kg/semana divididas em três doses - às 
segundas, quartas e sextas - por via subcutânea em um total de seis semanas ou 
alta. Introduzir o ferro oral assim que instituída dieta plena (80 kcal/kg/dia) e 
aumentar a dose até 8 mg/kg/dia na dependência da dosagem de ferritina. 
Monitorizar microhematócrito capilar e reticulócitos a cada 10 dias e 
mensalmente ferritina. Suspender se microhematócrito > 45%; 

. lembrar que, de acordo com a Associação Americana de Bancos de Sangue, pai e 
mãe não são doadores adequados para RNs, especialmente os prematuros 
(possibilidade de reação enxerto versus hospedeiro); 

. usar sempre que possível filtro de leucócitos para todas as transfusões de 
concentrados de hemácias nos RNs, com o objetivo de diminuir as possibilidades 
de aloimunização Η LA e a transmissão de CMV 
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