
                                                                                                                                                
 
 

ALBUMINA 
 
 
 

O uso terapêutico da solução de albumina humana nos hospitais e 

principalmente nas unidades de terapia intensiva tem sido frequente desde os anos 80, 

baseado em estudos que apontavam benefícios. Entretanto, a longa controvérsia 

também data da mesma época. 

Ao longo dos anos novas evidências têm surgido tanto a favor quanto contra o 

uso da albumina em pacientes graves/críticos, adotando-se o entendimento que seria 

benéfica apenas em determinados subgrupos de pacientes. 

 

A RDC nº 115 de 10 de maio de 2004 foi revogada pela RDC - Anvisa nº 

47 de 29 de agosto de 2012 sem que se tenha noticia de uma outra Resolução 

substitutiva. 

Porém a Portaria SAS/MS nº 247 de 14 de julho de 2000 permanece vigente e é 

o que o Ministério da Saúde entende como adequado, conforme NOTA TÉCNICA Nº 

216/2013.                        

(http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/31/Albumina-

humana.pdf) 

 

Baseada na RDC 247/2000, a utilização da albumina humana tem cobertura pela 

SAS, nas seguintes situações: 

 

2º - Indicações para utilização de infusão intravenosa de albumina 

humana: 

 

I. Choque: 

 Séptico; 

 Hipovolêmico associado a hipoalbuminemia grave. 

 

II. Doença Hepática: 

 Crônica associada a hipoalbuminemia grave; 

 Ascite não responsiva ao tratamento clássico; 

 Insuficiência hepática aguda. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/31/Albumina-humana.pdf)
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/31/Albumina-humana.pdf)


                                                                                                                                                
 
 

III. Síndrome nefrótica associada a: 

 Edema refratário aos diuréticos e associados à oliguria; 

 Edema genital associado não responsivo ao terapêutica clássica. 

 
IV. Dermatites esfoliativas generalizadas; 

V. Diálise associada à hipoalbuminemia; 

VI. Fistulas liquóricas ou derivação ventricular externa; 

VII. Hipoalbuminemia grave; 

VIII. Peritonite com drenagem externa; 

IX. Plasmaferese e exsanguíneo-transfusão parcial; 

X. Queimaduras; 

XI. Transplante hepático; 

XII. Hemorragia meníngea espontânea; 

XIII. Pré-eclampsia grave; 

XIV. Enteropatia com perda de proteína; 

XV. Reposição volêmica com indicação de colóide; 

XVI. Mediastinite; 

XVII. Cirugias externas de abdômen; 

XVIII. Bypass cardiopulmonar com hemodiluição; 

XIX. Insuficiência cardíaca. 

 

Além da RDC existem as indicações previstas em bula 

 

Atualmente temos dois produtos com registro ANVISA válido: 

 

 A Albumina Humana da Shire Farmacêutica registro ANVISA 

169790013: 

o https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351735856201

705/?nomeProduto=albumina 

 
 A Albumina Humana da Grifols registro ANVISA 136410001: 

 

o https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000035399502/

?nomeProduto=albumina 
 

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351735856201705/?nomeProduto=albumina
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351735856201705/?nomeProduto=albumina
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000035399502/?nomeProduto=albumina
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000035399502/?nomeProduto=albumina


                                                                                                                                                
 
 

Normas Gerais 

 

      A albumina humana é a proteína mais abundante no sangue. A concentração 

média no plasma é 42 g/L. A albumina tem a capacidade de ligar-se à água: 1 grama 

de albumina liga-se a 18 gramas de água. Isso explica uma das funções mais 

importantes da albumina, a manutenção do volume de sangue.  

A injeção de albumina humana provoca a saída dos líquidos dos tecidos para o 

sangue e um leve aumento da concentração de proteínas no sangue.  

Em geral, as doses e a velocidade de infusão devem ser ajustadas as 

necessidades individuais do paciente. A dose necessária depende do peso do paciente, 

da gravidade da lesão ou da doença e das perdas contínuas de fluidos e proteínas. A 

dose necessária é baseada na medição do volume circulante e não na determinação 

dos níveis plasmáticos de albumina.  

Quando se administra albumina humana, o estado hemodinâmico do paciente 

deve ser avaliado regularmente.  

Isso pode incluir a identificação da:  

 Pressão arterial e a frequência cardíaca;  

 Pressão venosa central;  

 Pressão de oclusão da artéria pulmonar;  

 Diurese / eletrólitos; 

 Hematócrito / hemoglobina.  

 

 
 

 


