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INTRODUÇÃO
A atividade dos serviços de sangue e medicina transfusional a nível nacional é monitorizada de forma centralizada pelo Instituto
Português do Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), no âmbito das suas competências legais, e engloba todas as
entidades hospitalares dos setores público, privado e social. As entidades hospitalares devem assegurar a recolha e envio
automático desta informação ao IPST, I. P., de acordo com as especificações e requisitos técnicos estabelecidos.
Neste sentido, este documento é um manual de apoio para a elaboração de um registo nacional e diário de dados referente às
colheitas, reservas e consumos de componentes de sangue assim como a previsão de consumo de plasma por parte das
entidades hospitalares.
Todos os registos lançados e/ou atualizados serão mantidos diariamente numa base de dados central do IPST e serão
comunicados ao Ministério da Saúde, bem como estarão acessíveis na Plataforma Temática correspondente no Portal SNS
https://www.sns.gov.pt/monitorizacao-do-sns/
Se a Instituição em causa tiver o sistema de informação ASIS – Aplicação de Sistema de Informação de Sangue, os dados
referentes às colheitas, reservas e consumos serão mantidos pelo sistema e nestes casos os utilizadores apenas terão de
consultar e manter os mesmos. Apenas as previsões de consumo de plasmas terão de ser inseridas pelos utilizadores.

Os acessos á plataforma podem ser efetuados da seguinte forma:
A.
B.

http://10.10.43.105:7778/forms90/f90servlet?config=ASIS_IPST_EXT.
http://213.58.181.221:7778/forms90/f90servlet?config=ASIS_IPST_EXT.

O endereço www.ipst.pt/app_ext funciona como a opção B.
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ACESSO
É aberta uma pequena janela no final da página:

Deve clicar em Executar desta vez.
Pode surgir o seguinte ecrã, que deve clicar em (RUN):

Se lhe surgir um ecrã com a imagem seguinte, deve solicitar apoio ao serviço de informática por forma a ter acesso ao endereço
enviado.
Se obtiver a seguinte mensagem de erro, tudo indica que não têm acesso ao endereço que lhe foi enviado.
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LOGIN

Para entrar digite o nome ou clique no ícone

para escolher da lista de utilizadores definidos.

Todas as Instituições foram previamente codificadas em uma Base de dados centralizada no Instituto Português do Sangue e
da Transplantação.
A cada Instituições foi atribuído um acesso, composto pelo nome de pelo menos um utilizador e uma senha de acesso.

Depois de introduzir a senha pode clicar no ícone
para entrar no programa.
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ALTERAÇÃO DE SENHA DE ACESSO
Fica ao critério de cada Instituição a renovação da senha de acesso atribuída pelo IPST.
Informamos que na renovação das senhas de acesso o utilizador deve ter em conta os seguintes critérios:


A Senha de acesso tem de ter caracteres alfabéticos e numéricos,



A Senha de acesso tem de começar por uma letra.



A Senha de acesso tem de ter pelo menos 7 caracteres



A Senha de acesso tem de ter pelo menos 2 caracteres numéricos

Para que a renovação da senha de acesso seja válida é necessário que a nova senha introduzida seja igual na confirmação.
Caso contrário será disponibilizada uma informação ao utilizador a informar.
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MANUTENÇÃO DE UTILIZADORES

IPST

Página 8

MRS - IPST

APRESENTAÇÃO
Neste momento apenas existem as seguintes opções de introdução e validação de dados por parte das Instituições.
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REGISTO E MANUTENÇÃO DE DADOS
O registo de dados é feito individualmente por cada Instituição.
Este registo diz respeito a dois indicadores, um referente a Dadores e outro referente apenas ao componente Concentrado de
Eritrócitos.
No que respeita ao indicador de componentes (Concentrado de Eritrócitos):

IPST



Existências de reservas de sangue de Concentrado de Eritrócitos por grupo sanguíneo;



Consumos de Concentrado de Eritrócitos por grupo sanguíneo;



Disponibilização de Concentrado de Eritrócitos por grupo sanguíneo para outras Instituições;



Unidades de Concentrado de Eritrócitos colhidas por grupo sanguíneo;



Unidades de Concentrado de Eritrócitos colhidas a dadores com menos de 25 anos.
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REGISTO DE RESERVAS
O registo de existências ou stock de sangue (eritrócitos) no serviço deve ser concretizado com periodicidade diária.
O utilizador apenas deve inserir o valor numérico referente á quantidade de existências no Grupo / Rh correspondente para o
dia que pretender registar dados.

Não pode esquecer de gravar as alterações efetuadas, clicando no botão
O registo é atualizado nos campos de “Quem” e “Data” automaticamente pelo sistema.
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REGISTO DE CONSUMOS
O registo relativo aos consumos, isto é, às unidades transfundidas de sangue (eritrócitos), deve ser concretizado com
periodicidade diária, identificando o respetivo grupo sanguíneo e tem a sua funcionalidade igual ao definido anteriormente.
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REGISTO DE COMPONENTES DISPONIBILIZADOS
O registo de componentes disponibilizados (eritrócitos) deve ser concretizado com periodicidade diária, identificando o
respetivo grupo sanguíneo e tem a sua funcionalidade igual ao definido anteriormente.
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REGISTO DE UNIDADES DE SANGUE COLHIDAS
O registo das unidades de sangue colhidas deverá ser efetuado com periodicidade diária, identificando o respetivo grupo
sanguíneo. De forma semelhante, registo das unidades de sangue colhidas em dadores com idade inferior a 25 anos, deverá ser
efetuado com periodicidade diária, identificando o respetivo grupo sanguíneo e utilizando para cálculo do grupo etário a idade à
data em que o dador se inscreveu.
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REGISTO DE UNIDADES DE SANGUE COLHIDAS A DADORES COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE
O registo de unidades de sangue colhidas a dadores com menos de 25 anos deve ser concretizado com periodicidade diária e
tem a sua funcionalidade igual ao definido anteriormente.
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REGISTO DE DADORES
O registo de dadores deve ser concretizado com periodicidade diária.
O utilizador apenas deve inserir o valor numérico referente às quantidades de, dadores inscritos, dadores de 1ª vez e dadores
regulares, correspondentes ao dia que pretender registar os dados.

Não pode esquecer de gravar as alterações efetuadas, clicando no botão
O registo é atualizado nos campos de “Quem” e “Data” automaticamente pelo sistema.
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PREVISÃO DE CONSUMOS DE PLASMAS
O registo de dados é feito individualmente por cada Instituição.

REGISTO DE CONSUMO DE PLASMAS
Este registo diz respeito ao registo anual de previsão de consumos de plasma por grupo sanguíneo.
No que respeita ao indicador de plasmas (Plasma Fresco Congelado):
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Previsão de PFC de quarentena;



Previsão de PFC com redução patogénica (amotosaleno);



Previsão de PFC com solvente detergente;
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HISTÓRICO DE CONSUMO DE PLASMAS
No que respeita ao indicador de plasmas (Plasma Fresco Congelado) no separador Histórico é possível visualizar as alterações
feitas ao registo de previsão de plasmas.
Uma vez que este indicador sofreu uma alteração, passou a ser necessário e obrigatória a separação das previsões por grupo
sanguíneo relativo às previsões anuais de consumo de plasma.
Desta forma, manteve-se o histórico anterior de todas as instituições que até à data da alteração deste programa, fizeram o
referido registo.
Como é possível verificar estas ocorrências não têm ABO.
É de referir que apenas é permitido efetuar o registo para o ano atual.
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DEFINIÇÃO CONCEITOS
Dador
Individuo que, depois de aceite clinicamente, doa benevolamente e de forma voluntária parte do seu sangue para fins
terapêuticos.

Dadores inscritos
Corresponde a dadores com inscrição para a dádiva de Sangue Total.

Dadores de 1ª vez
Corresponde ao dador que se inscreve pela 1ª vez numa instituição para efetuar a sua dádiva de sangue total.

Dador regular
Corresponde aos dadores que na mesma instituição, fazem pelo menos 2 dádivas nos últimos 24 meses com uma dádiva nos
últimos 12 meses.

Sangue
Sangue total colhido de um dador e processado quer para transfusão quer para transformação subsequente.

Sangue Total
Sangue proveniente de uma dádiva única.

Componente Sanguíneo
Constituinte terapêutico do sangue (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, plasma) que pode ser obtido por vários
métodos.

Eritrócitos
Componente obtido pela remoção da maior parte do plasma a uma unidade de sangue total.

Plasma
Fração líquida do sangue na qual se encontram as células em suspensão. O plasma pode ser separado da fração celular de uma
unidade de sangue total para utilização terapêutica como plasma fresco congelado ou para processamento subsequente em
crioprecipitado e em plasma desprovido do crioprecipitado para transfusão.

Nº total de unidades de sangue total colhidas
Uma unidade de Sangue Total é o produto que se obtém quando um dador se inscreve para a dádiva de sangue total, é
aprovado em triagem clínica e é aprovado em colheita. (Não estão incluídas as unidades de ST recebidas no Centro de Sangue e
Transplantação de Lisboa provenientes do Hospital de São José e Dona Estefânia.)

Nº total de unidades de sangue colhidas no grupo etário <25 ano
Corresponde às unidades que resultam da aprovação para colheita uma vez realizada a triagem clínica, em dadores com idade
inferior a 25 anos, considerando-se que o cálculo do grupo etário é feito com base na idade à data em que o dador se inscreveu.
IPST

Página 19

MRS - IPST

Existências
Unidades de sangue ou stock existentes nos serviços num determinado período temporal.

Consumos
Entende-se o total de unidades de Concentrados Eritrócitos transfundidos num determinado período temporal

Disponibilização
Fornecimento de sangue ou componentes sanguíneos pelo serviço de sangue ou pelo serviço de medicina Transfusional
destinados a transfusão para um recetor (i.e. já com provas de compatibilidade pré-Transfusional prontas a ser aplicadas em
transfusão).

Ponto Transfusional
Estabelecimento de cuidados de saúde que pratique atos de transfusão, mas que não se enquadre na definição de serviço de
medicina Transfusional (i.e. recebe unidades disponibilizadas, compatibilizadas, prontas a ser transfundidas a um determinado
doente).

Serviços de Sangue
Estruturas ou organismos responsáveis pela colheita e análise de sangue humano ou de componentes sanguíneos, qualquer que
seja a sua finalidade, bem como pelo seu processamento, armazenamento e distribuição quando se destinam à transfusão, não
incluindo os serviços de medicina Transfusional.

Serviços de Medicina Transfusional
Unidades hospitalares que armazenam, distribuem e disponibilizam sangue e seus componentes, efetuam testes de
compatibilidade para utilização exclusiva do hospital e podem incluir outras atividades de transfusão com suporte hospitalar.
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