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Nesta amostra a prevalência de anemia foi maior em homens, e pacientes com anemia pré-operatória foram transfundidos 4 vezes mais do que pacientes sem 

anemia. A anemia pré-operatória está associada a um aumento das necessidades transfusionais, que embora desempenhem um papel importante na prática 

clínica, não estão isentas de risco. Devemos unir esforços para prevenir, identificar, caracterizar e tratar a anemia antes da cirurgia de maneira a reduzir o número 

de transfusões.

Introdução

Resultados

Conclusão

A anemia é um problema de saúde pública que afeta cerca de 30% dos pacientes cirúrgicos. A anemia pré-operatória tem um valor preditivo negativo da 

recuperação após a cirurgia, estando associada a um aumento do risco de mortalidade e de morbilidade aos 30 dias, bem como com o decréscimo da qualidade 

de vida. A identificação de cirurgias com risco hemorrágico aumentado e o tratamento de anemia pré-operatória minimiza o número de transfusão alogénica de 

sangue e contribui para uma melhor evolução pós-cirúrgica.

Métodos

Análise retrospetiva, por um período de 6 meses, da informação do hemograma pré-operatório e da transfusão de concentrado de eritrócitos em cirurgia eletiva. 

Foram estudados 2702 pacientes, adultos, que foram referenciados ao serviço de Sangue e Medicina Transfusional, em contexto de reserva pré-operatória de 

componentes sanguíneos. O estudo foi continuado com a análise do processo clinico, do hemograma e dos registos transfusionais durante a cirurgia e nas 24h 

seguintes. Os dados foram tratados nos programas Excel® e SPSS® software versão 22.
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Objetivo

Avaliar a prevalência de anemia pré-operatória e a sua relação com a transfusão de concentrados de eritrócitos. 

Hb < 13 gr/dl

Hb < 12 gr/dl


