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Em alguns países, como no Reino Unido, há determinação para que, a partir de 2010, todos os funcionários do
Serviço Nacional Britânico de Transfusão, envolvidos com
transfusão, tenham avaliação de competência a cada três anos.
(NPSA.2006. Safer practice Notice: Right patient, Right Blood.
www.npsa.nhs.uk/patientsafety/alerts-and-directives/notices/
blood-trnsufsions. (acessado em 19 de outubro de 2009).
Iniciativas internacionais têm sido desenvolvidas com
o intuito de promover o ensino e a pesquisa relacionada à
medicina transfusional, e, muito embora o custo e a abrangência sejam limitados, os resultados têm sido surpreendentes. 5
Uma breve revisão de literatura sugere ainda que, à
medida que o conhecimento médico aumenta, o uso inapropriado de sangue e hemocomponentes diminui progressivamente, contribuindo para o uso racional do sangue e para
melhor gestão do seu estoque.6
Apesar de, nos últimos anos, a transfusão de sangue
ter se tornado muito mais segura em nosso país, os resultados do estudo de Silva et al.,2 demonstram que muito há
de ser feito. Esse trabalho mostra que estratégias que
contemplem não apenas os hematologistas, hemoterapeutas,
mas tenham maior abrangência, junto aos colegas de outras
especialidades médicas e de outras profissionais de saúde
devem ser priorizadas. Que possamos não apenas instruir,
mas acima de tudo motivar os profissionais de saúde
envolvidos na prática transfusional, assim como os gestores
quanto à importância da instituição de programas de educação continuada, da aplicação de instrumentos de avaliação
de conhecimentos periódicos e do fortalecimento das comissões transfusionais. Por fim, que estratégias inovadoras de
ensino, como uso de técnicas de aprendizado baseado em
problemas, a divulgação junto às sociedades de classe de
material educacional gratuito e o incentivo a programa de
treinamento para os estudantes e recém-formados em
medicina e enfermagem possam contribuir para rapidamente
modificar essa situação.7
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O uso adequado de sangue, hemocomponentes e
hemoderivados resulta em terapia transfusional custo-efetiva
e reduz o risco de complicações associadas à transfusão. A
indicação de hemocomponentes e a detecção de reações
transfusionais são feitas por médicos de diferentes especialidades, notadamente os hematologistas, oncologistas,
intensivistas, anestesiologistas e traumatologistas. A coleta
de amostra, a infusão de sangue e, por vezes, a detecção de
reação transfusional, são realizadas pelos profissionais de
enfermagem, quer seja do hospital quer do serviço de hemoterapia. Entretanto, a preocupação com a administração de
sangue resume-se, frequentemente, às variações sazonais
que ocorrem, resultando em baixo estoque de sangue nos
serviços hemoterápicos.
Em 2002, em um estudo conduzido no Canadá, Rock et
al. concluíram que o conhecimento médico sobre transfusão
necessitava ser aprimorado, pois apenas 63% responderam
corretamente as questões sobre prática transfusional clínica,
e perguntas simples como estimativas do volume de unidade
de plasma obtidas por aférese foram corretamente estimadas
em menos de 10% dos participantes.1
Nesse número da RBHH, é apresentada instigante pesquisa que aborda a prática transfusional e a formação dos
profissionais de saúde realizada em hospital universitário
localizado no Triângulo Mineiro.2 Nesse estudo, participaram
44 profissionais de saúde, sendo que 64% consideravam-se
informados sobre o assunto transfusão de sangue. Por outro
lado, 54% não fizeram nenhum curso de atualização e 73%
não participaram de programas de capacitação. Esse artigo
proporciona relevantes informações, levando o leitor a
reflexões sobre o tema.
Sabendo que a maioria dos pacientes em terapia intensiva é submetida à transfusão, a que podemos atribuir essa
discrepância entre percepção e conhecimento de fato sobre
a prática transfusional?
Como explicar que, vários médicos, enquanto não estão
familiarizados com orientações quanto à prática transfusional,
são "experts" nas indicações de produtos recombinantes de
alto custo para uso em distúrbios hemostáticos?3,4
É curioso que, para medicamentos, as comissões das
farmácias hospitalares advertem e solicitam justificativas toda
vez que medicamentos são utilizados sem dosagem, periodicidade, ou para indicações não habituais. Por que isso não
ocorre rotineiramente com a transfusão de sangue e componentes?
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