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Premencia da otimizac;ao da anemia em doentes sujeitos a cirurgia elet~~ JllN.1Dlf
CARTA ABERTA

Com a situac;ao pandemica gradualmente a melhorar em Portugal, e quando se comec;a a preparar
a recuperac;ao da atividade assistencial nao realizada e fortemente impactada pela pandemia de
COVID-19, co nsideramos essencial a correta otim izac;ao da anemia e da deficiencia de ferro no
doente candidate a cirurgia eletiva, resultando nao s6 na eficaz gestae de recursos como tambem
na melhoria do desempenho das unidades hospitalares e da qualidade do tratamento prest ado
aos doentes.
De acordo com dados do Ministerio da Saude, nos hospitais, a atividade assistencial em 2020,
comparada com 20 19, registou uma enorme diminuic;ao nas principais linhas de atividade. Em
2020 houve menos 1,2 mil hoes de consultas e, concomitantemente, a quebra de atividade foi
tambem extensive! as cirurg ia s, com uma desci da de 126 mi l cirurg ias face a um volume de 704
mil cirurgias em 2019.
Estamos, portanto, num memento adeq uado para definir e implementar estrategias que visem
uma retoma efetiva da atividade assistencial.
Entre estas estrategias, existe uma simples e facil de implementar: a otimiza<;ao da anemia e da
deficiencia de ferro, tanto em contexte pre-operat6rio como p6s-operat6rio, o que impactara
positivamente a gestae das reservas de sangue, a durac;ao do internamento, a taxa de
reinternamento e outros indicadores de qualidade assistencial:
•

Ao garantir um eficiente consume de sangue, havera uma melhor gestao das reservas
disponlveis, o que permitira o agendamento atempado das interven<;6es cirurgicas
necessarias.

•

Em contexte pre-operat6rio, a atempada otimizac;ao do doente anemico tera impacto
positive nos desfechos clfnicos associados da cirurgia, traduzindo-se em menor numero de
complicac;6es,
menor
necessidade
de
transfus6es,
menor morbi lidade
e,
consequent emente, menor mortalidade.

•

Resultara tambem na redu<;ao do tempo de internamento p6s-ci rurgico e na redu<;ao da
taxa de readmiss6es, perm itin do uma permanencia mais curta em contexte hospitalar por
parte do doente e uma maior disponibilidade de camas de internamento que, tambem,
permitira uma recuperac;ao mais eficaz da atividade cirurgica. Eigualmente importante que
esta otimizac;ao da anemia e da deficiencia de ferro seja tambem avaliada e efetuada em
contexte p6s-operat6rio.

A identifica<;ao e tratamento da anemia em contexte cirurgico e parte integrante e essencial do
programa de gestao do sangue do doente (PBM - Patient Blood Management), amplamente
conhecido, discutido e afirmado pela Organiza<;ao Mundial da Saude e pela Comissao Europeia,
e cujo programa, em Portugal, esta explanado na Norma de Orientac;ao Clfn ica 011/2018,
desenvolvido pela Direc;ao Geral de Saude. Com esta gestao e expectavel diminuir em 51,2% as
tran sfus6es, em mais de 10% os internamentos e 37,2% os reinternamentos, apresentando
tambem uma reduc;ao de custos (mortalidade, internamento, consultas, etc.) de 6,3% (o que perfaz
uma poupanc;a de um valor estimado em cerca de 67,7 milh6es de euros).

A pandemia mostrou claramente as vulnerabilidades do nosso sistema de saude. Nao obstante,
mostrou-nos que ainda ha tempo para refletir sobre normas de orientac;ao clfnica e procurar
oportunidades para melhorar os resultados em termos de saude.
Sabemos que esta recuperac;ao da atividade ciru rgica sera gradua l. Mas tambem sabemos que e
possfvel atuar no imediato.
Cabe assim a todos nos unir esforc;os e valorizar a atempada e apropriada identificac;ao e
tratamento da anemia e da deficien cia de ferro.
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