
Inibidores da bomba de protões em 8: 2 refluxo,
3 gastrite, 2 H.pylori+ e 1 sem motivo identificado

Em 2014, numa avaliação realizada na nossa instituição, 47% dos dadores de sangue suspensos por

hemoglobina (Hb) baixa não regressaram ao serviço e a etiologia e o follow-up foram desconhecidos.

No sentido de travar problemas de saúde impeditivos à dádiva e fidelizar os dadores à instituição, foi

criada a consulta de gestão de dador (CGD).

Avaliar os dadores suspensos da dádiva e seguidos na CGD por anemia, relativamente às causas,

tratamento e resposta, retorno e readmissão à dádiva.

Estudo retrospetivo de 65 dadores com anemia (Hb <13g/dL em homens e <12g/dL em mulheres)

orientados para CGD entre 1/01/2017 e 30/06/2018. Foram retirados do processo clínico eletrónico

informações sobre: idade, género, nº de dádivas no ano anterior, causas da anemia, Hb e ferritina,

tipo de tratamento e resposta, retorno e readmissão à dádiva. A análise estatística e da normalidade

da distribuição foi realizada no IBM SPSS (p<0.01)
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Foram orientados para a CGD 65 dadores com anemia, 4 com anemia ligeira normocítica

normocrómica sem necessidade de terapêutica e 61 com anemia ferropénica, que foram estudados.

A anemia é a causa mais comum de suspensão das dádivas, na maioria por ferropenia (1) e também é a

causa mais comum de seguimento na CGD. O facto de mais de 50% dos dadores com anemia

ferropénica não ter causa identificada e a maioria ter pelo menos >2 dádivas no ano anterior

evidencia a responsabilidade dos Serviços de Sangue no acompanhamento dos dadores uma vez que,

só por si, a dádiva pode potenciar a carência de ferro, sobretudo se houver outras causas

associadas.(1,2)

A criação da CGD permitiu o diagnóstico e tratamento adequados da maioria dos dadores com anemia

e o retorno à dádiva de 63% dos dadores com análises já normalizadas.
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INTRODUÇÃO

Em setembro de 2018:

-36/61 (59%) dadores tinham hemograma e cinética do ferro normais e 23 voltaram a dar sangue.

-Foram eliminados da dádiva 3 dadores (1 profissão de risco, 1 doença autoimune, 1 recetor de

transfusão), 9 mantinham critérios de suspensão e 1 indisponibilidade.

-Mantêm-se na CGD 17 dadores e 8 noutras especialidades dos 25 ainda sem normalização.

-Faltaram à CGD para follow-up 9/61 (15%).

Tabela 2: Causas de anemia ferropénica (n=61)

Gastrite ± Helicobacter pylori 13 (21%)

Metrorragias 8 (13%)

Hemorragia disgestiva baixa 5 (8%)

Parasitose 2 (3%)

Não identificada causa 33 (54%)

mas 19/33 ≥2 dadivas no ano anterior
Tabela 3: Análises pré e pós tratamento

Hb pré-tx (g/dL) 11,2 ± 1,0 n=61

Ferritina pré-tx (ng/mL) 9,3 ± 5,1 n=61

Hb pós-tx (g/dL) 13,0 ± 1,1 n=53

Tabela 1: Análise demográfica (n=61)

Idade média 46,5±12,4

Género feminino 46 (75,4%)

≥2 dádivas/ano anterior 34 (55,7%)
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Ferro oral (duração 
média de 5 meses); 

54; 88%

Ferro endovenoso; 
6; 10%

Correção alimentar; 
1; 2%

Gráfico 1: Terapêutica realizada


