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Recomendação  

 
Escolha não solicitar reavaliações analíticas (hemograma e bioquímica) em doentes estáveis clínica e 

laboratorialmente.  

Justificação  

 

Os doentes hospitalizados frequentemente têm volumes consideráveis de sangue colhidos (flebotomias diagnósticas) em 

curtos espaços de tempo para testes diagnósticos. As flebotomias são altamente associadas a alterações na hemoglobina 

e no hematócrito e podem contribuir para a existência de anemia. A anemia, por sua vez, pode ter consequências 

significativas, especialmente nos doentes com patologias cardiorrespiratórias. Outras complicações podem resultar das 

flebotomias diagnósticas seriadas nomeadamente hematomas, flebites, infeções locais ou sistémicas e complicações 

neuro-vasculares.  

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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Recomendação original disponível em: 

http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/society-hospital-medicine-adult-repetitive-cbc-chemistry-testing/ 

 

Uma recomendação de: 

Colégio da Especialidade de Medicina Interna da Ordem dos Médicos 
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Recomendação subscrita por: 

Colégio da Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos 


