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A anemia é um problema comum nos doentes internados em unidades de cuidados 
intensivos polivalentes (UCIP). 
A sua etiologia é principalmente multifactorial e o tratamento mais utilizado é a 
transfusão de concentrado eritrocitário (CE). 
Na unidade em causa são utilizados critérios restritivos na indicação para suporte 
transfusional. 
Em final de 2015 foi introduzida a utilização de carboximaltose férrica (CMF) em doentes 
com anemia e evidência de ferropénia. 

Objetivo 
Avaliar se administração de CMF reduz o número médio de unidades de CE 
transfundidas nos doentes admitidos na UCIP. 

Método 
Avaliou-se a percentagem do nº de doentes transfundidos/nº de doentes internados e o 
nº de administrações de CMF/nº doentes internados no período 1/2013 a 9/2018. 

Conclusão: 
Registou-se redução da percentagem de doentes transfundidos/doentes internados nos 
últimos 2 anos. 
Com os dados de que dispomos esta percentagem não se pode correlacionar 
inequivocamente com o início da utilização de CMF, pelo que o objectivo deste estudo 
não foi cumprido. 
Apesar de não estar contemplado no objectivo e nos dados, verificou-se empiricamente 
que após tratamento com CMF as concentações de hemoglobina aumentam em doentes 
no momento da alta hospitalar. 
Este estudo pode servir de ponto de partida uma investigação mais aprofundada em 
que se possa avaliar a real mais-valia de utilização de CMF em unidades de cuidados 
intensivos. 

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 (até	
30/9/	
2018	

Nº	doentes	internados	 259	 267	 279	 300	 306	 263	

Nº	doentes	transfundidos	 90	 101	 90	 100	 80	 60	

Nºdoentes	Transfundidos/	
Nº	doentes	internados	%	

34,7	 37,8	 32,2	 33,3	 26,1	 22,8	

NºUnidades/Nº	doentes	
transfundidos	%	

4,1	 4,0	 2,9	 3,1	 4,4	 2,7	

Nº	Doentes	sob	CMF	 0	 0	 5	 29	 21	 13	

CMF/	Nº	doentes	internados	
%	

0	 0	 1,0	 9,6	 6,8	 4,9	
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