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ALTERNATIVAS

GERAL

Evento debate estratégias para
evitar transfusões de sangue

Cinco médicos e uma advogada palestram sobre técnicas que evitam que uma transfusão seja necessária
Divulgação

ESTHER LOURO
esther@jornalagora.com.br

Na noite da próxima sexta-feira (9), a
partir das 19h, o anfiteatro Prof. Vicente
Mariano Pias, na Área Acadêmica Prof.
Newton Azevedo, recebe um evento
inédito no Sul do País: “Estratégias que
salvam vidas sem uso de sangue alogênico”. As palestras visam a debater a
utilização de técnicas que evitam que
uma transfusão seja necessária, uma
vez que a popularização delas pretende
diminuir a grande demanda de sangue
nos hospitais brasileiros.
PROGRAMAÇÃO
A abertura do evento fica por conta
dos médicos, Daniel Leopoldo Steinhaus
e Werlen Santos. Às 19h10, o médico
cardiologista Antônio Alceu dos Santos – que conta com 15 anos de expe
riência em medicina não transfusional
– apresenta o “Programa Internacional
PBM: Bom para o paciente, bom para o
hospital”, que reduz mortes, tempo de
internação e custos.
Às 19h30, o doutor em ginecologia
e obstetrícia, Elbens Marcos Minorelli
de Azevedo, apresenta a palestra “Programa Internacional PBM em Oncologia
Ginecológica”. Às 19h50, o ginecologista
e especialista em gerenciamento e conservação de sangue, Gustavo A. R. Sisson,
apresenta uma aula sobre as diversas
opções e alternativas às transfusões de
sangue.
Às 20h30, o médico Antônio Alceu
dos Santos apresenta a palestra “Medicina Moderna não Transfusional: Uma
realidade brasileira”. Às 20h50, a advo-

aqui no Brasil”, ressaltou o cardiologista
Antônio Alceu dos Santos.
Ainda segundo Santos, algumas
alternativas à transfusão podem ser
adotadas, como:
– Máquinas capazes de reaproveitar o sangue do próprio paciente, evitando perdas
desnecessárias e ainda trazendo o benefício
de devolver sangue com o próprio DNA do
paciente, evitando assim reações imunológicas e inflamatórias;

– Evitar coletas excessivas de sangue, por
exemplo, um paciente internado na UTI, às
vezes, chega a realizar três coletas de sangue
por dia, se cada coleta retira de 3 a 10 ml.
Em menos de 10 dias, ele precisará de uma
transfusão;

Doações de sangue crescem apenas cerca de 0,5% ao ano

gada com prática destacada em bioética
e direito médico no Estado de São Paulo,
Célia Penteado Sarmento, apresenta a
palestra “Garantias legais para a preservação dos direitos do paciente”.
O evento é gratuito e destinado a profissionais da área da saúde e do direito.
As inscrições podem ser feitas no local.

TRANSFUSÃO DE SANGUE
PODE SER EVITADA
No Brasil, as transfusões aumentam
1% ao ano, enquanto as doações crescem cerca de 0,5%. Há uma estimativa
de que, em 2030, haverá um déficit de
1 milhão de bolsas coletadas. Segundo
os médicos Antônio Alceu dos Santos e
Werlen Souza Lopes Santos, para fazer
essas contas fecharem, o país precisa

parar de desperdiçar sangue. E, para
isso, existem três princípios: tratar toda
e qualquer anemia que o paciente tenha;
evitar ou minimizar toda e qualquer
perda de sangue durante as cirurgias,
cauterizando vasinhos rompidos; saber
se o paciente tolera anemia, pois, muitas
vezes, mesmo com a hemoglobina baixa,
o paciente continua bem.
“Um artigo publicado recentemente pelo dr. Gavin J. Murphy na revista
Circulation, por exemplo, mostra que
pacientes que receberam transfusões
de sangue demoravam mais tempo para
ter alta dos hospitais; tiveram índices
mais altos de mortalidade e estavam
mais suscetíveis a infecções e doenças
pós-operatórias isquêmicas. Também
temos observado isso nos hospitais
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– Medicamentos de uso endovenoso e tópicos para parar sangramento, que auxiliam
no combate a uma possível hemorragia, que
poderia demandar uma transfusão;
– Estudos comprovam que as pessoas têm resistência à anemia, mas, infelizmente, alguns
médicos ainda não têm esse conhecimento.
Nesses casos, a transfusão pode ser evitada;
– Técnicas cirúrgicas como a hemostasia
meticulosa e a anestesia hipotensiva permitem que o paciente fique com a pressão
um pouco mais baixa, o que vai resultar em
uma menor perda de sangue.

PARA SABER MAIS
O site www.bloodless.com.br, desenvolvido por uma equipe de médicos de
Minas Gerais e São Paulo, reúne material científico completo com estudos e
evidências sobre alternativas e opções
para as transfusões de sangue.
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