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Nesta revisão sistemática e meta-análise, os autores consideram que não
têm estudos suficientes para avaliar os efeitos da transfusão de hemácias e que as
informações disponíveis são inconsistentes. Com esse racional, avaliaram os
efeitos da transfusão de hemácias sobre a hemodinâmica e variáveis de
oxigenação, em pacientes sem hemorragia aguda.
Para ser incluído na revisão sistemática, o estudo deveria informar pelo
menos uma das seguintes variáveis: índice cardíaco (IC) ou débito cardíaco (DC),
SvO2 ou ScvO2, distribuição de oxigênio (DO2), consumo de oxigênio (VO2) e
extração de oxigênio (EO2). Foram incluídos estudos prospectivos e
retrospectivos, observacionais e de intervenção. As variáveis utilizadas na análise
incluíram os valores médios ou a mediana, antes e após a transfusão dos seguintes
parâmetros: hemoglobina (Hb), FC, IC, POAP, SvO2 ou ScvO2, DO2, VO2, EO2,
diferença arteriovenosa de oxigênio (AVO2) e lactato arterial.
De 6.420 estudos, 33 foram incluídos na revisão sistemática. Na metaanálise das variáveis incluídas, houve aumento da Hb, a FC e o IC não se
modificaram, a POAP, DO2, SvO2 e ScvO2 elevaram-se e AVO2 reduziu após a
transfusão, em pacientes com e sem sepse. Os níveis de lactato reduziram 0.02
mmol/L após a transfusão.
A conclusão dos autores é que a transfusão não altera de modo significativo
a FC e o DC, além de haver um discreto aumento na SvO2 e ScvO2 acompanhado de
aumento na DO2, atribuído ao aumento no VO2.

No presente estudo, o impacto da transfusão de hemácias foi pouco
relevante clinicamente em pacientes críticos sem hemorragia aguda. Chama a
atenção, a inclusão de estudos observacionais e de intervenção, o que poderia ser
razão para viés de seleção, em virtude de os estudos intervencionistas terem
critérios de inclusão mais rígidos, limitando a inclusão de grupos de pacientes
específicos.
A transfusão não afetou variáveis hemodinâmicas importantes como ao FC
e o DC, ao contrário de outros estudos1. Uma conclusão que suscita dúvidas é a de
que o aumento da DO2 fez-se às custas do aumento no VO2. A DO2 é o produto do
conteúdo arterial de oxigênio pelo DC, não sendo o VO2 um determinante da oferta
de oxigênio1 Embora seja aventada a possibilidade da transfusão contribuir para
a reversão de alterações de oxigenação na sepse e haja recomendação para
transfundir concentrado de hemácias na fase de ressuscitação, tendo como alvo
uma He entre 9,0 – 10,0 g/dl2, estudo randomizado, multicêntrico, não mostrou
diferença com uma política de manter níveis de Hb mais elevados em pacientes
com choque séptico3. Apesar da extensa revisão realizada pelos autores, o
presente estudo não agrega conhecimento ao que já está estabelecido na
literatura, de que a decisão de transfundir deve avaliar o risco benefício com base
individual4.
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