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Avaliar	o	n.º	de	doentes	
Oncológicos,	com	tumores	
sólidos,	sem	necessidade	de	
suporte	transfusional (ST)	
após	tratamento	com	Fe ev

e/ou	AEE

OBJETIVO

Seleção	aleatória	de	50	doentes	
referenciados	do	Hospital	de	Dia	de	
Oncologia	ao	Hospital	de	Dia	de	
ImunoHemoterapia (HDIHT)	com	ARC	
entre	Janeiro	e	Outubro	de	2018

Recolha	de	dados	clínicos	e	
laboratoriais	- valor	de	Hb,	
reticulócitos,	ferro	sérico,	ferritina	e	
saturação	de	transferrina pré	e	pós-
terapêutica

Análise	dos	dados,	incluindo	determinação	
da	redução	de	necessidade	de	ST		após	
terapêutica	com	carboximaltose férrica	
e/ou	darbepoietina-alfa

MÉTODOS

A anemia nos doentes oncológicos tem um
impacto negativo na qualidade de vida e
sobrevida do doente.
Os programas de Patient Blood Management
(PBM) e o uso de terapêuticas alternativas à
transfusão (TAT), como os agentes estimulantes
da eritropoiese (AEE) ou a suplementação com
ferro endovenoso (Fe ev), têm demonstrado
bons resultados no tratamento da anemia
relacionada com o cancro (ARC) reduzindo a
necessidade transfusional.

INTRODUÇÃO

OBJECTIVO

ANÁLISE	DOS	DADOS		E	
RESULTADOS - 17 doentes (34%) receberam tratamento com AEE e Fe ev

- 21 doentes (42%) apenas com Fe ev
- 9 doentes (18%) apenas com AEE
- 38 doentes (76%) tinham ferropénia

Após tratamento a mediana de Hb apresentou um aumento
médio de 1,4g/dL na totalidade dos doentes com ARC com
ou sem ferropénia.

E a saturação de transferrina teve um aumento médio de 
13,6% nos doentes com ferropénia.

Do total dos 50 casos analisados, 22 doentes (44%) necessitou de ST, ou seja, 56%
dos doentes foram tratados com sucesso, com melhoria clínica e laboratorial,
sem necessidade de ST – dados que vão de encontro à informação na literatura atual
sobre o uso de TAT e a sua eficácia e impacto na necessidade transfusional.

Estratégias de PBM com recurso a TAT demonstraram uma redução na necessidade de ST em doentes com ARC no grupo de estudo,
sendo que >50% dos doentes analisados, neste trabalho, não necessitou de suporte transfusional.
É necessária mais investigação nesta área, contudo programas de PBM parecem ter um papel importante no prognóstico e qualidade de
vida destes doentes, facilitando a abordagem da ARC, aumentando a divulgação das TAT e reduzindo a necessidade transfusional. Por
fim, é importante estabelecer uma boa comunicação interdepartamental entre as diferentes especialidades médicas que tratam destes
doentes de modo a facilitar a aplicação destes programas.

CONCLUSÃO

Total		10.480	
consultas		Jan	a	
Out’18	à 50	
selecionadas

21 homens (42%) 
29 mulheres (58%)

Idade	
Média	
69,9A

17	Tipos	
de	

Tumor	

Hb mediana pré-tratamento: 9,4g/dL (5,2-12,4) àHb mediana pós-tratamento: 10,8g/dL (7,4-14,2)

Sat transferrrina pré-tratamento: 11,7% (2-27) à Sat transferrina mediana pós-tratamento: 25,3% (7-50)
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