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Introdução 

Na estratégia de PBM para o diagnóstico e
tratamento da anemia, podem ser utilizadas
várias abordagens consoante se trate de um
doente médico ou de dum doente cirúrgico.
No entanto, existem situações em que o
recurso à transfusão é incontornável, não
obstante a adoção de triggers restritivos e a
utilização preferencial de 1 CE em vez de 2CE,
com avaliação de rendimento pós
transfusional. O fator tempo condiciona a sua
transformação numa rotina.

Objetivo

Análise retrospetiva dos CT Ratio, razão entre
componentes compatibilizados e
transfundidos, para os doentes cirúrgicos e
médicos em internamento.

Material e métodos

Foram analisados os quantitativos de CE
prescritos (CE presc), preparados (CE prep) e
administrados (CE adm) em contexto de doentes
médicos e cirúrgicos, em internamento, no ano
de 2019 e até 30 de Setembro de 2020, valores
representados na tabela 1:

Foram colhidos estes dados, com base em
indicadores mensais dos serviços médicos e
cirúrgicos, adultos e pediátricos. Nesta análise,
foram incluídos doentes transplantados e
doentes em cuidados intensivos.

Os doentes cirúrgicos analisados englobaram
toda a atividade cirúrgica realizada no período
em análise (incluindo a eletiva).

Foram incluídos nos serviços médicos
internamentos de Hematologia, Oncologia
Médica, Neurologia, Pediatria, Transplantes de
Medula; Cuidados Intensivos e Atendimento
Não Programado. Nos serviços cirúrgicos foram
incluídos Ginecologia, Urologia, Cirurgia Geral,
Cirurgia Cabeça e Pescoço, Otorrinolaringologia.

Foram calculados os CT Ratio bem como a
adequação entre os CE pedidos e os CE
administrados. Os CT Ratio alvos definidos
foram de 2 para os doentes cirúrgicos e 1,5 para
os doentes médicos.

Serviços 
Médicos

Serviços 
Cirúrgicos

2019 2020 2019 2020
CE Prescritos vs
CE Administrados 1,03 1,07 2,03 1,95
CT Ratio 1,06 1,13 2,15 2,00

Resultados

Os resultados obtidos estão apresentados na
tabela 2:

Tabela 2: Razão CE Pedidos e Administrados e CT Ratio para
serviços médicos e cirúrgicos para o anos de 2019 e até
30 de setembro de 2020.

O valor de CT ratio alvo do doente cirúrgico tem
sido definido na literatura como 2, uma vez que
parte do pressuposto de que há uma reserva
operatória que poderá não ser utilizada na sua
totalidade. No caso do doente médico houve uma
definição institucional já que a maioria dos
pedidos são para fornecer na íntegra, com
exceção de pedidos fora das recomendações,
ainda que dentro de uma estratégia restritiva.
Deverá ter-se em conta que a percentagem de
doentes aloimunizados é baixa, mas ainda assim,
o número de unidades a compatibilizar para
fornecer 1 unidade fenotipicamente compatível é
variável. Também a interferência medicamentosa,
mais associada ao doente médico, pode
contribuir para uma relação diferente de 1:1.

Conclusões

Da análise dos resultados é possível concluir que
para o doente médico a adequação entre o que é
prescrito e o que é administrado é de
praticamente 1:1. Há um ligeiro aumento deste
número quando se analisa o CT Ratio nestes
serviços uma vez que aqui já entramos em linha
de conta com incompatibilidades no crossmatch
devido a aloanticorpos, autoanticorpos ou
interações medicamentosas que são mais
frequentes neste tipo de doentes.

No caso do doente cirúrgico, ainda que estejam
incluídos doentes não abrangidos pelos quadros
MSBOS definidos, o ratio entre o que se prescreve
e se administra e o que se compatibiliza e
administra é de 2:1. No doente cirúrgico há um
aumento do CT Ratio quando comparado com o
que é prescrito/administrado uma vez que, uma
análise das prescrições no SIH, para a cirurgia
eletiva, tende a fazer cumprir a preparação dos
quantitativos preconizados no MSBOS.

Os resultados obtidos apontam para um CT Ratio
em linha no doente cirúrgico (CT Ratio 2) e um CT
Ratio com uma margem de melhoria no doente
médico, devendo ser definido um valor alvo de 1.
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Serviços Médicos Serviços Cirúrgicos
2019 2020 2019 2020

CE Presc 3541 3088 2177 1440
CE Prep 3620 3268 2313 1487
CE Adm 3412 2902 1074 742


