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OBJETIVOS

Devido à pandemia COVID-19, verifica-se a nível
global uma queda significativa no número de
dadores e dádivas disponíveis para transfusão.
Torna-se necessária a otimização de uma
estratégia de “patient blood management” que
inclua a correção da anemia com recurso à
alternativas à transfusão, tais como a
administração de ferro (Fe) endovenoso (iv),
sempre que clinicamente indicado. O objetivo do
presente trabalho foi analisar o consumo de Fe iv
nos hospitais de dia de Hematologia Clínica (HD-
HC) e de Gastrenterologia (HD-G).

MÉTODOS

Estudo retrospetivo de 393 doentes admitidos em
hospital de dia de Hematologia Clínica e
Gastrenterologia, no período de 2018-2019,
através de registos clínicos eletrónicos
informatizados. Foi efetuada uma comparação de
resultados entre 2 formulações de ferro
endovenoso (carboximaltose férrica [CMF] vs.
óxido férrico sacarosado [OFS]), avaliando a
recuperação clínica e hematológica/analítica. Foi
também efetuada uma análise de custos diretos
associados às administrações de ferro iv e
terapêutica transfusional.
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CONCLUSÕES

Esta análise retrospetiva evidenciou uma diferença na escolha da formulação de ferro iv nos dois serviços analisados, com
correção da anemia e dos parâmetros do ferro em ambos os grupos. Em particular, no grupo de doentes tratados no HD-G
houve custos terapêuticos maiores (associados ao preço do fármaco), embora com vantagens evidentes, quer para os
doentes, com menor número de deslocações ao hospital, quer pela poupança de recursos humanos e pelo menor tempo
de ocupação de vagas em hospital de dia. Verificou-se o oposto no grupo de doentes tratados no HD-HC.
Perante a premência de otimização de recursos humanos e físicos em contexto pandémico, e diminuição da qualidade de
vida dos doentes com as vindas múltiplas ao hospital, consideramos a administração de CMF vantajosa nesta fase.
Propõe-se a administração de CMF 1 g (toma única) a todos os doentes que apresentem anemia sideropénica
sintomática, em regime de hospital de dia, como forma de rentabilização de recursos, incluindo poupança de
concentrados eritrocitários desleucocitados para transfusão.
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RESULTADOS

Causas N (% total doentes)

Gastrintestinais 322 (81,9%)

S. Osler-Weber-Rendu† 23 (5,9%)

Ginecológicas 40 (10,2%)

Anemia de doença crónica 129 (32,8%)

Intolerância Fe per os 10 (2,5%)

Neoplasias hematológicas† 36 (9,2%)

Pré-operatório de Ortopedia† 11 (2,8%)

Dádiva de sangue regular† 6 (1,5%)
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Figura 2 – Consumos por serviço

Tabela 2 – Causas para anemia ferripriva que motivaram a 
administração de Fe iv

Hematologia clínica (n=265) Gastrenterologia (n=128) 

Hemoglobina (g/dL) Hemoglobina (g/dL)

Média pré 10,5 ± 6,2 Média pré 10,2 ± 1,8

Média pós 12,0 ± 1,9 Média pós 12,2 ± 1,9

Δ 1,5 Δ 2,0

Ferritina (ng/mL) Ferritina (ng/mL)

Mediana pré 16 Mediana pré 17

Mediana pós 142 Mediana pós 137

Saturação da transferrina (%) Saturação da transferrina (%)

Mediana pré 8 Mediana pré 7

Mediana pós 20 Mediana pós 21

Dose média 
Fe iv (mg)

1246 ± 1067 
Dose média 
Fe iv (mg)

1371 ± 969

Média 
sessões Fe iv

5,3 ± 3,2
Média 

sessões Fe iv
1,5*** ± 0,6

Figura 4 - Consumos por tipo de formulação de Fe iv, por serviço

Tabela 3 – Resultados comparativos, por serviço

Hospital de dia
Média de idades em anos ± desvio-

padrão (mínimo-máximo)

Hematologia clínica 65,4±19,4 (20-107)

Gastrenterologia 65,6±19,3 (20-107)

Tabela 1 – Média de idades dos doentes tratados

Legenda: CMF – carboximaltose férrica; OFS – óxido férrico sacarosado.

*** p<0,001

Concentrado 
eritrocitário

desleucocitado

Carboximaltose
férrica (1000 
mg/20 mL)

Óxido férrico 
sacarosado (100 

mg/5 mL)

96,25 € 164,52 € 1,59 €

Tabela 4 – Custos exclusivos de cada fármaco/hemocomponente
(excluindo todos os custos indiretos associados) 

Nota: Dos 393 doentes, 185 (47%) apresentavam >1 causa para a
anemia sideropénica. †Doentes seguidos apenas pelo HD-H.


