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A anemia ainda é uma complicação 
frequente em pacientes com doença renal 
crônica e sua presença está associada à pior 
qualidade de vida e maior mortalidade. O tra-
tamento da anemia traz, comprovadamente, 
benefícios a essa população, entretanto, da-
dos recentes apontam para riscos relaciona-
dos tanto ao uso de eritropoetina quanto à 
suplementação de ferro.

Devido a publicações recentes de es-
tudos clínicos relacionadas ao tratamen-
to da anemia em pacientes com DRC, 
criou-se a necessidade de uma nova atua-
lização da Diretriz da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia (SBN). A formatação da 
diretriz publicada em 2007 foi mantida, 
incorporando-se, a cada tópico, as in-
formações atuais contidas em diretrizes 
internacionais, especialmente no Kidney 
Disease Improving Global Outcomes 
(KDIGO) 2012 e European Renal Best 
Practice (ERBP) 2013.1,2

Em outubro de 2013, na sede da SBN, 
foi realizada uma reunião para confecção 
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da redação final do documento, com a 
presença de todos os envolvidos. Vale 
ressaltar que diretrizes médicas não têm 
qualquer caráter impositivo, assim este 
documento foi elaborado para nortear 
a conduta dos colegas envolvidos com 
o manuseio da anemia da doença renal 
crônica.
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