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RESUMO 
 

 
 
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica detalhada com o objetivo de 
descrever a importância do profissional enfermeiro nos serviços de hemoterapia 
enfatizando suas competências e habilidades sob suas responsabilidades no 
exercício de sua profissão que lhes são assegurados pelas legislações vigentes. A 
Hemoterapia consiste no uso terapêutico do sangue, seus componentes e seus 
derivados. A história desta terapia teve seu início no século XIX sem muito sucesso 
na sua prática sendo utilizada de forma empírica, porém foi a partir de 1900 no período 
cientifico após a descoberta do sistema cardiovascular, do grupo ABO e Rh e seus 
anticorpos correspondentes é que se começou a ter êxito. O avanço tecnológico e 
científico em Hemoterapia sugere o aperfeiçoamento em todos os níveis técnicos da 
equipe com a mesma rapidez com que se desenvolve, visando suprir a carência de 
formação especifica no segmento com um olhar especial sobre as competências do 
Enfermeiro em Hemoterapia.  

 
 
 

Palavras-Chave:  Competências, Enfermeiro, Hemoterapia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

ABSTRACT     
 

 
 

The present study deals with a detailed bibliographical review with the objective of 
describing the importance of the professional nurse in the hemotherapy services 
emphasizing their competences and abilities under their responsibilities in the exercise 
of their profession that are assured to them by the current legislations. Hemotherapy 
consists of the therapeutic use of blood, its components and its derivatives. The history 
of this therapy had its beginning in the nineteenth century without much success in its 
practice being used empirically, but it was from 1900 in the scientific period after the 
discovery of the cardiovascular system, ABO and Rh group and their corresponding 
antibodies is that began to succeed. The technological and scientific advances in 
Hemotherapy suggest the improvement in all technical levels of the team with the same 
rapidity that develops, aiming to supply the lack of specific training in the segment with 
a special look at the competencies of the Hemotherapy Nurse. 
 

 
Keywords: Competencies, Nurse, Hemotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

           A hemoterapia é uma especialidade da área da saúde, também considerada 

um dos ramos mais recentes da ciência de laboratório sendo que somente a cerca de   

80 anos os grupos sanguíneos foram descobertos e alguns deles nos últimos 30 anos 

(Bordin et al. 2007). A hemoterapia é o transplante mais utilizado nos tempos atuais 

dentro das práticas médicas com o objetivo de amenizar a sintomatologia patológica 

de inúmeras doenças e salvar vidas.  

Os avanços científicos e tecnológicos nos Serviços de Hemoterapia alertam 

principalmente, para a qualificação de recursos humanos da equipe de enfermagem 

com a mesma rapidez com que ocorrem tais avanços. Silva et al., (2009) destaca que 

a falta de conhecimento e habilidade técnica na área incide na segurança transfusional 

podendo causar prejuízos na assistência. Consentido na Lei 5.905 de 12 de julho de 

1973 e nas considerações que a ela competem, especifica no Art. 1º dá a competência 

do profissional Enfermeiro no Serviço de Hemoterapia, no que lhe cabe; planejar, 

supervisionar, ordenar, realizar e aferir os procedimentos de Hemoterapia nas 

unidades de Saúde propondo-se a garantir a qualidade dos hemocomponentes e 

hemoderivados; ajudar de maneira absoluta aos doadores, receptores e suas famílias, 

apresentando como base o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  

Destacando a formação acadêmica dos profissionais na área da saúde, a 

criação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) pela Câmera  de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação, pela Resolução CNE/CES nº 

1133/2001; Encorajar o reconhecimento, conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referem à experiência 

profissional julgada relevante para a área de formação considerada; (BRASIL, 

2001).O enfermeiro é o profissional da área da saúde  que está mais próximo ao 

paciente, portanto, deve zelar pela qualidade da assistência prestada ao mesmo 

(LIMA, 1994).  O presente estudo consiste em uma revisão de literatura delimitando a 

competência do enfermeiro como objetivo geral. Por ser a enfermagem, a equipe 

responsável pelo processo transfusional cabe a ela observar o paciente antes da 

transfusão, avaliar seu estado durante e acompanha-lo após a transfusão ( 

POTTER&PERRY, 2002). Por desenvolver meu trabalho em uma Agência 

Transfusional  (AT) de um nosocômio  de médio porte no meio oeste catarinense  este 

estudo é de  relevância pessoal por buscar e definir a competência  técnica e cientifica 
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do Enfermeiro em hemoterapia agregando assim a minha formação acadêmica. Cabe 

ao enfermeiro executar e/ou supervisionar, monitorando a administração dos 

hemoterápicos de forma a detectar eventuais intercorrências (COFEN, 2008). Este 

estudo tem como objetivos específicos conceituar hemoterapia; e seus derivados, 

revisar na literatura os cuidados de enfermagem, principalmente no que compete ao 

enfermeiro para tornar a assistência prestada mais humanizada e segura. Realizando 

as mudanças necessárias nos padrões comportamentais e técnicos da assistência de 

enfermagem em hemoterapia 

 Os avanços em tecnologias, a rapidez com que ocorre as novas descobertas 

no mundo cientifico, os profissionais dos serviços de saúde devem estar cada dia mais 

atualizados para desenvolver competência dentro de suas especialidades que visem 

desempenhar suas funções com excelência a fim de obter êxito profissional, já se 

percebe no terceiro milênio novos profissionais formados com ênfase na informação, 

no conhecimento e na tecnologia (CHIAVENATO, 2013).  

Os profissionais dos serviços de saúde estão cada dia mais se aprimorando 

para atender as necessidades de saúde da população, especialmente os enfermeiros 

devem ter sua formação voltada para o saber fazer, agir e ser com a visão de prevenir, 

resolver problemas de forma pratica atendendo as exigências e necessidades das 

organizações e manter a qualidade assistencial da enfermagem (MANENTI et al., 

2012). 

Define-se competências como “o poder de agir com eficiência em uma situação, 

mobilizando e combinando, em tempo real e de modo pertinente, os recursos 

intelectuais e emocionais (PERRENOUD, 2013 p. 44). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 O sangue 

 

  O sangue é um tecido líquido vivo e renovável que circula em nosso corpo e é 

de fundamental importância para a manutenção da vida sua função é levar nutrientes 

e oxigênio a todos os órgãos e fazer a retirada de gás carbônico e resíduos tóxicos.  

Ele é produzido na medula óssea dos ossos chatos como: quadril, vertebras, esterno, 

crânio e vertebras e nas crianças também é produzido nos ossos longos; o fêmur. O 

sangue é composto por plasma, hemácias, leucócitos, plaquetas e fatores de 

coagulação. Existem especialidades que estudam o sangue; sendo a Hemoterapia a 

ciência que estuda o tratamento de doenças utilizando o sangue (HEMOSC, 2018). 

 

2.1.2 Hemoterapia  

 

 A palavra hemoterapia é de origem grega Hematos (sangue) e Therapia  

(tratamento médico), sendo definido como uma ciência que estuda o emprego 

terapêutico do sangue humano, que podendo ser transfundido seus componentes ou 

seus derivados. Seus principais componentes utilizados são: Concentrado de 

hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e o crioprecipitado; 

seus principais derivados são: albumina, imunoglobulinas e preparados hemofílicos 

do fator de coagulação: Fator VIII, Fator de vonWilibrand (FvW) e complexos 

protombínicos (LELIS; PINHEIRO, 2017). 

 

2.1.2.1 Hemoterapia: Relato Histórico 

O sangue desde o princípio da humanidade esteve ligado ao sentido da vida, 

sendo de interesse de pessoas que o conduziram a práticas de cura e rituais religiosos 

de forma empírica instigando assim a curiosidade e a busca pelo conhecimento 

técnico-cientifico onde nos tempos atuais dispomos de serviços de excelência 

tecnológica e de recursos humanos extremamente qualificados. Observa-se que o uso 

do sangue está ligado a história de evolução da humanidade, sendo citado por mais 
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de 500 vezes em diversos versículos bíblicos, com tudo sem ser relacionado com o 

poder de cura de doenças. (WINTROBE,1980 apud NUNES, 2010). Segundo 

Fidlarczyk e Ferreira (2008), na antiguidade, o sangue era alvo de rituais místicos, 

sendo a ele atribuído poderes misteriosos e curativos, é quando o caminho da magia 

e da medicina se cruzavam, assim atribuiu-se ao sangue propriedades para evitar a 

morte, restaurar a saúde, sendo fonte de juventude.  

A história da hemoterapia é dividida em dois períodos: Empírico, também 

conhecido como fase heroica, cujas experiências são atribuídas aos gregos e vai até 

1900; e o período chamado Científico, que começa com a descoberta dos grupos 

sanguíneos por Landestainer em 1900, chegando até os tempos atuais 

(SOUZA,2012).  

Registros históricos dão conta de que o Período Empírico teve início na Grécia 

antiga no século XV, onde os nobres bebiam sangue dos gladiadores mortos nas 

arenas, a fim de obterem a cura de diversos males, entre eles a epilepsia. Em 1492 

ocorre a primeira descrição de uma transfusão onde, o papa Inocêncio VIII acometido 

de uma grave enfermidade foi convencido a ingerir o sangue de três jovens que 

acabaram morrendo anêmicos, sem que se conseguisse restabelecer a saúde do 

pontífice, posteriormente uma junta de pesquisadores atribuirão o insucesso do 

procedimento ao fato do sangue ter sido ingerido e não transfundido. Em 1569- Andréa 

Cisalpini-  descobre a circulação sanguínea; porém em 1627 o médico inglês Willian 

Harvey descreveu a circulação sanguínea - base cientifica da transfusão sendo 

pioneiro a descrever corretamente o sistema circulatório. Sua ideia atribui que o 

sangue era bombeado pelo coração em circuito fechado pelo corpo em uma única 

direção: coração-artéria-tecidos-veias-coração (NUNES,2010). Em 1667- Jean 

Baptiste Dinis- Paris-  fez a primeira experiência em ser humano, com sangue de 

carneiro em um doente mental que perambulava pelas ruas, o mesmo faleceu com 

sintomas de uma reação hemolítica aguda pós-transfusional (DIAS,2009). 

 Vivia-se no século XVII quando o sangue humano passou a ser utilizado no 

lugar do sangue animal, grande parte das transfusões não trazia benefícios para os 

doentes a maioria das vezes ocorria a morte imediata do receptor, desconhecia-se os 

grupos sanguíneos e o fenômeno da   compatibilidade, nessa época o sangue não era 

estocado pois não havia sido descoberto os anticoagulantes. As transfusões 

causavam muitas mortes e a sua prática foi proibida na Europa por um longo período 
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de tempo em torno de 150 anos, vindo a despertar no início do séc. XIX quando em 

1.818 James Blundell fisiologista e obstetra documentou que o sangue humano 

deveria ser utilizado em transfusões de seres humanos, esta convicção foi após vários 

experimentos bem-sucedidos com transfusão, realizando a primeira transfusão com 

sangue humano, em mulheres com hemorragias pós-parto considerando o início da 

fase cientifica (NETO,1996 apud VERAN,2012). Foram registrados neste período, 

segundo Fidlarczyk e Ferreira (2008), inúmeras intercorrências, como embolias por 

formação de coágulos, reações de incompatibilidade por causa dos produtos 

infundidos e reações infecciosas resultando na segunda grande crise da medicina 

transfusional. Era necessário avançar nos cuidados com o doador e com o material 

doado por que ainda não existia soluções anticoagulantes as transfusões eram 

realizadas de forma direta braço-a-braço. Desta forma os estudos seguiram para uma 

nova fase saindo do empírico e adentrando no Período Científico. 

 O Período Científico vem de 1.900 até os dias atuais. Em 1901 onde o 

pesquisador austríaco Karl Landsteiner descreve os grupos sanguíneos do sistema 

ABO o que representou um marco devido à importância clinica desse sistema, no 

respeito à terapia transfusional, Landsteiner realizou diversos estudos e comprovou 

que diferentes combinações entre plasma e os glóbulos vermelhos isolados 

resultavam em alguns casos de aglutinação e formação de grânulos, observando que 

em alguns casos isso não acontecia. Observou que a destruição das células só 

acontecia quando um paciente era transfundido com sangue de um doador 

pertencente a um grupo sanguíneo diferente do seu. O quarto grupo sanguíneo, AB, 

foi descoberto em 1902, por Landsteiner e seus colegas Decastello e Sturli (Souza, 

2012).  

Ottemberg e Kaliski em 1913 realizavam transfusões com base no postulado, 

sempre que possível os glóbulos vermelhos do doador não são aglutinados com o 

soro do receptor, assim começa a introdução dos testes de compatibilidade, e as 

transfusões começam a adquirir bases cientificas para sua realização com os testes 

pré-transfusionais, (a prova cruzada) esta reduziu significativamente as complicações 

por incompatibilidade dos grupos sanguíneos (SOUZA, 2012).  

Quase quarenta anos depois Karl Landsteiner e Wiener através de estudos com 

macacos da espécie Rhesus, descobrem os antígenos denominados de fator Rh 

(positivo e negativo) em 1.942 este acontecimento foi de elevada importância para a 

imuno-hematologia que passou a dar entendimento sobre a incompatibilidade entre 
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os tipos de sangue humano promovendo melhorias significativas no processo 

transfusional (FIDLARCZYK; FERREIRA 2008). Em 1943 surgiu a solução de citrato 

ácido dextrose (ACD) que possibilitou as transfusões sanguíneas em volumes maiores 

e possibilitou o armazenamento por um período maior, o que permitiu abastecer de 

sangue os hospitais durante a II Guerra Mundial. Em 1950 foi introduzida a bolsa 

plástica para coleta de sangue, substituindo o recipiente de vidro o qual era usado até 

então. 

No Brasil os relatos das primeiras praticas transfusionais foram documentadas 

em 1879 quando José Vieira Marcondes, em sua tese de doutorado, apresentada a 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro descrevia experimentos empíricos sobre a 

transfusão de sangue, fazendo questionamentos sobre a melhor pratica transfusional 

seria com sangue de animais em humanos ou entre seres humanos (JUNQUEIRA; 

ROSEMBLIT; HAMERSCHLAK, 2005). 

No Período Cientifico, o registro mais importante da época ocorreu em 

Salvador, na Bahia, quando o médico Garcez Fröes realizou uma transfusão de 

sangue com um aparelho chamado Agote, por ele idealizado sendo infundido 129ml 

de sangue em uma paciente com sangramento uterino (FIDLARCZYK; FERREIRA, 

2008).  

Figura 1: Aparelho Agote idealizado pelo Dr.Garcez Fröes. 

 

Fonte: (Scielo,2018). 

 

A médica Isaura Leitão defendeu em sua tese de doutorado que tinha como 

título Transfusão Sanguínea em 1916 relatou quatro casos de transfusão, incluindo o 

citado acima. Nessa época, a doação era remunerada, e os doadores recebiam de 
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500 a 750 réis (moeda da época) para cada centímetro cúbico doado, sendo pago o 

maior valor para os imunizados (NUNES,2010). Contudo as doações não atendiam a 

demanda das transfusões e a solução buscada foi a exigência de doações de sangue 

para internar os pacientes e a coleta de sangue em presídios segundo Guerra (2005 

apud Souza,2012), segundo relatos da autora que os bancos de sangue investiram 

na remuneração de doadores em capitais e cidades de médio porte, originando assim 

uma nova profissão; a de doador gratificado. 

Na década de 1940 os bancos de sangue começam a surgir no Brasil, em 1942 

o primeiro a ser inaugurado foi o Instituto Fernandes Figueira no Rio de Janeiro tendo 

como meta obter sangue para sua própria demanda e para enviar plasma para os 

hospitais de frente batalha, durante a II Guerra Mundial. Nesse período a hemoterapia 

começava a configura-se como especialidade médica (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 

HAMERSCHALAK, 2007 apud VERAN, 2012) também foram  criado os Bancos de 

Sangue do Recife,  Lapa e Porto Alegre;  Em 1949 - Foi realizado o  I congresso 

Paulista de Hemoterapia;  Em março de 1.950 o então Presidente da República Eurico 

Gaspar Dutra decreta a Lei Federal  nº 1.075  que dispõe sobre a doação voluntaria  

o que até então contava-se com 80% dos doadores remunerados sendo que  a partir 

desta lei, a doação voluntária  deveria ser institucionalizada e concede ao 

funcionalismo da União o direito de  faltar ao trabalho para doação de sangue; Em  

maio é realizado o  I Congresso Brasileiro Hematologia e Hemoterapia e  lançadas as 

bases para a  criação da  Fundação da (SBHH) Sociedade Brasileira de Hematologia 

e Hemoterapia;  A Década de 60 é datada com o início da implantação dos exames 

sorológicos  para doença de chagas, de hepatite B e sífilis,(Fidlarczyk, Ferreira, 2008). 

Em 1.965 o então Presidente da República Castelo Branco sanciona a Lei Federal nº 

4.701 que define o exercício da atividade de hemoterapia no Brasil e das bases da 

Política Nacional do Sangue; e a inauguração do Colégio Brasileiro de hematologia e 

Hemoterapia e em 1.967 institui o Decreto nº 60.969 com determinação das 

competências dos órgãos executores da atividade hemoterápica. No final da década 

de 60, a Comissão Nacional de Hemoterapia (CNH) solicitou à Organização Mundial 

da Saúde (OMS) a vinda ao Brasil de um consultor para avaliação da situação das 

práticas hemoterapiacas no país e propor melhorias á pratica. Sendo firmado parceria 

com a França de onde foi enviado o professor Pierre Cazal  que elaborou um relatório 

sobre a situação precária do sistema hemoterápico do país, tal relatório revelou que 

as legislações em vigor eram insuficientes para resolver os problemas do setor e 
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sugeriu medidas de intervenção direta, mesmo assim as atividades da CNH 

continuaram nos mesmos moldes até que em 1976, quando ocorreu mudanças no 

MS, e foi extinta a CNH, dando lugar a Câmara Técnica de Hemoterapia legalizada 

pelo (Decreto nº 79.050/77) com funções normativas e consultivas (BRASIL, 2013a). 

1.975- SBHH propõe o Programa de Educação Sanitária para Doação de sangue.  Em 

1.977 surge a Fundação do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco- 

HEMOPE. 

A Câmara Técnica foi desativada em 1.980, dando início ao Programa  Nacional 

de Sangue e Hemoderivados (Pró-Sangue) que teve como diretriz especifica proibir o 

comercio de sangue, promover a universalização do atendimento e garantir a 

qualidade do serviço prestado (BRASIL, 2013a).Programa este que implantou a  rede 

nacional de hemoterapia e hematologia, ocorrendo na mesma época a criação dos 

hemocentros coordenadores e posteriormente os hemocentros regionais os quais 

difundiram e incluíram os conceitos de doação voluntaria e gratuita através dos 

programas de captação de doadores de sangue, fracionamento e transfusão seletiva, 

destacando os testes sorológicos obrigatórios (FLORIZANO; FRAGA, 2017). 

Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (SBHH) lança a primeira 

Campanha Nacional de doação de Sangue Comunitária com o apoio do Ministro 

Waldir Arcoverde com discussão acirrada público x privado para a Implantação do 

Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados o Pró-Sangue e o Início da 

implantação dos Hemocentros. Em 1.985 ocorre a descoberta do fator VIII de 

coagulação liofilizado. Os anos 80 foram muito importantes para a hemoterapia 

brasileira por ser criada a legislação em hemoterapia clínica no intuito de orientação 

e acompanhamento das transfusões, houve um grande marco na medicina 

transfusional brasileira do século XX com surgimento da epidemia da síndrome da 

imunodeficiência adquirida severa (SIDA) a qual introduziu novas condutas nas 

atividades hemoterápicas no mundo e no Brasil (NUNES,2010). Sendo sancionada 

em 1988 a Lei nº 7.649 que institui a obrigatoriedade de realização de exames 

laboratoriais no sangue coletado de Hepatite B, Sífilis, Doença de chagas, Malária e 

AIDS. E assim com o passar dos anos, novos conhecimentos foram surgindo levando 

ao grande desenvolvimento da hemoterapia como processadoras por aférese, novos 

produtos e soluções de conservação, novas técnicas de compatibilidade, entre outros 

e já no século XXI, avanços significativos foram produzidos com o desenvolvimento 
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da biologia molecular, da engenharia tecidual, dos bancos de sangue de cordão 

umbilical e da busca por produtos substitutos de hemácias (BRASIL, 2013a). 

Em Santa Catarina no início da década de 1960, foi instalado o primeiro Banco 

de Sangue do Estado anexo ao Hospital e Maternidade Carmela Dutra em 

Florianópolis para coleta e armazenamento. Em 1971 baseado nas diretrizes do Plano 

Nacional de Sangue e Hemoderivados (PLANASHE) que atualmente é a 

Coordenadoria Geral de Sangue, outros tecidos e órgãos- SAS. Em 1987 através do 

Decreto lei Estadual nº272 foi criado o Hemocentro de Santa Catarina (HEMOSC) com 

o objetivo de prestar atendimento hemoterápico de qualidade a população com 

doenças hematológicas O HEMOSC passou a ser o Hemocentro Coordenador o qual 

coordena a Hemorrede de Santa Catarina composto por seis hemocentros regionais 

localizados na cidade de Chapecó, Criciúma, Lages, Joinvile, Joaçaba e Blumenau. 

 

2.1.2.2 Legislação brasileira da hemoterapia 

 

      Com a iniciativa do Banco de Sangue do Distrito Federal, foi promulgada a primeira 

lei brasileira que trata da hemoterapia, Lei nº 1075 de 27 de março de 1950, que 

regulamentou a doação voluntária de sangue. Essa lei incentivou a doação por abonar 

um dia de trabalho para os funcionários públicos, civis e militares que doassem sangue 

(JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2007 apud 2012). 

         A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 199, estabelece que a assistência a 

saúde seja livre à iniciativa privada, sendo que o parágrafo 4 dispõe sobre as 

condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e  substâncias 

humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e de seus componentes vetado todo o tipo de 

comercialização (BRASIL, 1988), sendo que a regulamentação legal só veio em 2001 

por intermédio do médico Sérgio Arouca, sendo aprovada com a proibição da  doação 

gratificada de sangue, conceituando a remuneração dos serviços através  da 

cobertura de custos de processamento (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 

HAMERSCHLAK, 2005). 

   A legislação mostrou-se mais rigorosa em 1993 com a Portaria nº 1.376/93, 

que determinou as normas técnicas para coleta, processamento e distribuição do 

sangue, além da Portaria nº 121/95 que complementa com a necessidade de cumprir 
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as etapas de controle e qualidade do sangue (VERAN, 2012). Segundo Nunes (2010) 

o governo brasileiro promulgou a Lei nº 7649/88 levando a obrigatoriedade do 

cadastro dos doadores além da testagem sorológica para Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), e para garantir melhorias na saúde pública brasileira foi sancionada a 

Lei n° 10.205 em 21 de março de 2001 instituindo a Política Nacional do Sangue, 

Componentes e Hemoderivados, também conhecida como a lei do sangue a qual 

regulamenta o parágrafo 4º do Artigo 199 da Constituição Federal o qual dispõe que 

toda doação deve ser altruísta, voluntaria e não gratificada, direta ou indiretamente, 

garantindo o anonimato do doador (BRASIL, 2012). Desta forma a hemoterapia foi 

sendo norteada por Leis, portarias e resoluções no sentido de organizar e garantir a 

segurança transfusional, sendo a mais recente a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) n° 34 de 11 de junho de 2014 que determina o regulamento sanitário para os 

serviços que prestam serviços relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e 

seus componentes e dos procedimentos transfusionais. (BRASIL,2014), e a Portaria 

n° 2712 de 12 de novembro de 2013, aprovada pelo MS, regulamentando as 

atividades hemoterápicas no país acordando com os princípios e diretrizes da Política 

Nacional do Sangue, Componentes e Hemoderivados (BRASIL,2013b). 

 Fica claro que com a evolução da atividade hemoterápica no país, surjam novas 

resoluções e portarias para atender e regulamentar as ações voltadas ao cumprimento 

das legislações com a necessidade de regulamentar as diversas atividades e a todos 

os profissionais que atuam no serviço de hemoterapia para o cumprimento das 

mesmas na prestação de um serviço de qualidade, minimizando erros e complicações 

em todo processo hemoterápico (VERAN, 2012). 

 

2.1.3 Banco de sangue e Agência Transfusional 

 

Hemocentro também conhecido como Banco de sangue são unidades de 

atendimento regionais, nelas são realizados a captação de doadores através de 

palestras, panfletagens, orientações sobre como ser um doador, exigências mínimas 

necessárias e a seleção destes doadores. Também são nessas unidades que são 

realizadas as coletas de sangue doado e demais hemocomponentes seja de forma 

manual ou mecânica (aférese), sendo realizados todos os tipos de testes sorológicos 

até chegar no produto próprio e seguro para uso dentro da melhor qualidade sem 
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causar ônus ao receptor (o volume de sangue coletado de forma manual é conhecido 

como sangue total (ST). É de responsabilidade destes Hemocentros/Bancos de 

Sangue o repasse desses Hemocomponentes para as Agências Transfusionais dentro 

de sua regional, tendo como suporte o Hemosc- Florianópolis -SC (Hemocentro sede 

que é responsável e auxilia nos exames e repasse de hemocomponentes específicos 

que só o mesmo dispensa para os hemocentros regionais e estes dispensam para as 

AT intra-hospitalares dos hospitais de médio e grande porte. 

 

2.1.3.1 Agência Transfusional: Um setor para desenvolvimento das competências do 

profissional enfermeiro. 

  

A agência transfusinal (AT) é um serviço de hemoterapia, localizado de 

preferência intra-hospitalar que armazenam o sangue e seus derivados provenientes 

dos hemocentros, estão localizadas em hospitais onde são realizadas cirurgias de 

médio e grande porte, atendimentos de urgência e emergências ou que efetuem mais 

de sessenta transfusões por mês devem contar com, pelo, menos uma Agência 

Transfusional conforme preconiza a Portaria nº 2712/2013. Os hospitais não inclusos 

nesses critérios e que realizem procedimentos obstétricos onde a morosidade do ato 

transfusional possa comprometer a assistência, deverão viabilizar alternativas para 

diminuir os riscos e garantir o suporte hemoterápico para seus pacientes (BRASIL, 

2013b). Nas AT são realizados os exames pré-transfusionais como tipagem 

sanguínea e testes de compatibilidade bem como o transporte dos hemocomponentes 

até os setores do complexo hospitalar onde serão realizadas as transfusões é de 

responsabilidade deste setor manter registros dos hemocomponentes recebidos dos 

hemocentros, dos testes e das transfusões realizadas a fim de garantir a 

rastreabilidade à eventuais não conformidades e/ou reações transfusionais e também 

o registro das unidades descartadas. 

Para conhecimento as AT devem seguir as recomendações da RDC nº 34/2014 

ter um projeto elaborado e aprovado pela vigilância sanitária, viabilizar um ambiente 

adequado para o fluxo compatível as atividades e deverá ser posicionada intra-

hospitalar e em local estratégico que permita o deslocamento rápido da equipe para 

atender os setores com maior consumo de hemocomponentes (emergência, centro 

cirúrgico, centro obstétrico, UTI’s adulto e pediátrica, neonatal) entre outras (BRASIL, 

2014a). A agência transfusional deve ter a estrutura adequada ao número de 
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procedimentos realizados no hospital com área definida e exclusiva, para minimizar 

os riscos de ocorrências de erros, adequar o trabalho profissional, favorecer a limpeza 

e dar a correta manutenção conforme preconiza a RDC nº 34/2014. Os equipamentos 

devem ser suficientes e compatíveis as atividades realizadas, devendo ser 

identificados corretamente e deverá seguir um cronograma  de manutenção 

preventiva e corretiva sendo necessário um programa  de qualificação e calibração de 

todos os equipamentos devidamente registrados a fim de garantir um serviço de 

qualidade (BRASIL ,2014a) os equipamentos sugeridos de acordo com o hemocentro 

coordenador  são: aglutinoscópio; banho maria; centrifuga de mesa para leitura de 

testes de imuno-hematologia para 12 ou 24 tubos; centrifuga de mesa para rotinas de 

laboratório e lavagem de células  e separação de amostras; freezer vertical para 

acondicionamento com temperaturas de -20 ou -30°C; câmara de conservação de 

bolsas com temperatura entre +2 e +6°C; geladeira com controle externo de 

temperatura para guardar amostras e reagentes utilizados nos testes de 

compatibilidade; homogeneizador de plaquetas e capela ou  aparelho de conexão 

estéril para infusão de pequenos volumes em UTI’s pediátricas ou berçários. 

 Conforme o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (2013), 

as atribuições realizadas pelas Agencias Transfusionais são prestar atendimento a 

diversas unidades intra hospitalar que necessitem de transfusões realizando os testes 

pré transfusinais e , apoiando na detecção, identificação e investigação de reações 

transfusionais, através de exames e notificações no sistema Nacional de Notificação 

em Vigilância Sanitária (NOTIVISA), como também toda a organização dos registros 

relativos a todo o processo transfusional que venha favorecer na rastreabilidade de 

hemocomponentes quando necessário e estando ainda dentro de suas atribuições 

participar do controle de qualidade externo promovido pela Agência de Vigilância  

Sanitária (ANVISA), auxiliar na promoção e captação de doadores voluntários e 

participar do comitê transfusional conforme normas técnicas e sanitárias em vigência.      

A agência transfusional deverá ser formada por uma equipe multiprofissional 

constituída por um médico na atribuição de responsável técnico, 1 bioquímico e /ou 1 

enfermeiro e profissionais técnicos conforme demanda transfusional do hospital. 

Todos os profissionais antes de iniciarem suas atividades no setor deverem passar 

por treinamento e capacitação no hemocentro de referência para o desempenho 

adequado de suas atribuições. 
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2.1.3.2. Os testes pré-transfusionais 

 

Os testes pré-transfusionais são necessários para reduzir os riscos  de 

reações  e incompatibilidade inerente a transfusão, os testes são realizados nas 

amostras de sangue do receptor e do doador para a classificação ABO e RhD fraco 

negativo, pesquisa de anticorpos irregulares (PAI) empregando métodos  que 

detectem anticorpos significativos e a prova de compatibilidade (PC) com a finalidade 

de selecionar uma unidade de concentrado de hemácias com sobrevida mais próxima 

do normal do receptor (BORDIN et al., 2007 apud SOUZA, 2012). 

Vale destacar que os testes pré-transfusionais são fatores importante para a 

seleção da bolsa a ser transfundida, sabemos também que apesar dos testes e de 

todos os cuidados antes, durante e após o procedimento transfusional ainda 

apresenta riscos (doenças infecciosas, aloimunização, imunossupressão), devendo 

ser indicada somente quando não houver outras opções terapêuticas. 

 

Figura 2: Testes Pré-transfusionais.  

 
Fonte: (Banco de Sangue Ourinhos, 2018). 

 

E independente da tecnologia usada, uma equipe bem treinada, experiente e 

com conhecimento técnico-cientifico alguns pacientes podem apresentar reações 

adversas, neste contexto é fundamental que a equipe entenda os propósitos e 

limitações dos testes transfusionais, domine a técnica, saiba selecionar o sangue 

adequado, esteja ciente das consequências  de erros técnicos e de 

registros/anotações  e principalmente tenha uma atitude positiva sobre seu papel e 
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responsabilidade de fornecer sangue seguro para a transfusão (BORDIN et al, 2007 

apud SOUZA, 2012). 

 

2.1.4 Reações adversas na transfusão de sangue 

  

A transfusão sanguínea é um procedimento complexo e está associado a 

significativos riscos de complicações, esses efeitos chamamos de reações adversas; 

elas podem ser classificadas de acordo com a gravidade, com o tempo de sua 

manifestação e com a causa. As complicações agudas graves que ameaçam a vida 

do paciente são raras; já as reações leves são mais comuns sendo vistas com mais 

frequência durante a rotina de assistência de enfermagem (ALMEIDA et al., 2012). 

 Entretanto a hemotransfusão é um procedimento irreversível que expõe o 

receptor a riscos e benefícios, devendo ser criteriosamente indicado. Os riscos podem 

causar eventos adversos que são chamados de reações transfusionais que podem 

ocorrer durante ou após a infusão do hemocomponente. Tais reações se dividem em 

imunes e não imunes, imediatas e tardias. O profissional de hemoterapia deve atentar 

as essas reações para um diagnóstico rápido e preciso que viabilize adotar medidas 

preventivas e adequadas afim de evitar novos episódios e medidas corretivas e   

eficazes no tratamento de reações transfusionais vigentes (LELIS; PINHEIRO, 2007). 

 Os autores ainda referem que qualquer sinal ou sintoma que se apresente 

durante ou após a administração do hemoterápico deve ser considerado reação 

transfusional, até que seja descartada a hipótese. 

 As reações transfusionais estão relacionadas a diferentes causas, entre elas a 

responsabilidade da equipe hospitalar, como erros de identificação do paciente, 

amostras de sangue ou hemocomponentes, utilização de insumos inadequado 

(equipos, bolsas, etc.), fatores relacionados ao receptor e/ou doador como a 

existência de anticorpos irregulares não detectados nos testes pré-

transfusionaisderotina (BRASIL, 2014).  
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Figura 3: Pápula periocular e erritema  reação enxerto x hospedeiro. 

 
Fonte: (Hospital Santa Clara, 2018). 

 

 Já para Fidlarczyk e Ferreira (2008), as reações transfusionais são 

classificadas conforme o tempo e a causa envolvendo o sistema imunológico. Em 

relação ao tempo à hora do início, determina como reação imediata aquela que ocorre 

durante a transfusão ou até 24 horas após o seu termino, ou tardias, que são aquelas 

que ocorrem após 24 horas após a realização da transfusão, podendo demorar até 

anos para se manifestar. As reações podem estar também relacionadas ao sistema 

imunológico classificada como imunes e as não imunes uma vez que esta não tem 

ligação com o sistema imunológico. 

 As principais reações imediatas e imunes são: reação febril não hemolítica 

(RFHA), reação hemolítica aguda, Transfusion Related Lunglnjury (TRALI) também 

conhecida como lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão e as reações 

alérgicas: classificadas em leve, moderada e grave (BRASIL, 2014). 

 Já nas reações transfusionais imediatas não imunes as principais são: 

contaminação bacteriana, hemólise não imune, embolia aérea, hipotensão por 

inibidores da enzima conversora angiotensina (ECA), sobrecarga volêmica e 

hipocalcemia (LELIS; PINHEIRO, 2007). 

 Nas reações transfusionais imediatas  verifica-se a presença de um ou mais 

sintomas, como: dor no local da infusão, calafrios com ou sem rigidez, dor torácica ou 
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abdominal, febre com ou sem calafrios, alterações na pressão arterial sistêmica; 

alterações respiratórias como: dispnéia, tosse, espirros, hipóxia, taquidispnéia e sibilo; 

anafilaxia (choque e falência circulatória); sepse aguda;  choque com febre e tremores; 

alterações cutâneas como: edema local ou generalizado, urticária, prurido e rash; 

náuseas com ou sem vômitos, hemoglobinúria, anúria/oligúria e  icterícia (ROBACK 

et al., 2008). 

 As intervenções assumidas pela equipe de enfermagem estão fundamentadas 

no Artigo 133 da Portaria nº 1353, de 13 de junho de 2011, que assim delega: 

interromper imediatamente a transfusão e comunicar o médico responsável pela 

solicitação da transfusão. Em casos de reações alérgicas leves (urticária), tratar o 

quadro a critério médico dando continuidade ao procedimento ou não; manter acesso 

venoso, conferir os rótulos das bolsas e todos os registros pertinentes ao ato 

transfusional para verificar se houve erro na identificação do paciente e das bolsas 

(BRASIL, 2011). 

 Devemos ainda seguir as seguintes medidas: verificar e anotar os sinais vitais, 

atentar para alterações cardiorrespiratórias; examinar rótulos e registros envolvidos 

no processo para certificar se ouve erro na identificação ou na bolsa transfundida, não 

descartar as bolsas e os equipos dos hemocomponentes utilizados e encaminha-los 

a agência transfusional, informar o comitê transfusional e notificar a ocorrência ao 

órgão competente e por último registrar as ações no prontuário do paciente (BRASIL, 

2007). 

 Esclarecendo que, segundo o manual de hemovigilância, é “ obrigação de todos 

os profissionais da saúde que lidam com transfusões estarem cientes, treinados e 

atentos para prevenir, identificar, abordar e tratar possíveis reações transfusionais” 

(BRASIL, 2007, p 45). 

As reações classificadas como tardias imunes são: reação enxerto x 

hospedeiro, aloimunização eritrocitária, aloimunização HLA, imunomodulação e 

púrpura pós transfusional. E os casos de reações tardias não imunes são:  a 

transmissão de doenças infecciosas e a hemossiderose (BRASIL, 2014). 

 A reação transfusional tardia imune da doença enxerto x hospedeiro é uma 

complicação rara e quando ocorre é em pacientes imunossuprimidos e 

frequentemente é fatal. Os linfócitos transfundidos determinam um “ataque 

imunológico contra tecidos do receptor”, resultando em sangramentos e complicações 

infecciosas (ACHKAR, 2010, p.124). 
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 Fidlarczyk e Ferreira (2008), descrevem que os sinais e sintomas da reação 

tardia enxerto x hospedeiro aparecem de 10 a 12 dias após a transfusão, são eles: 

febre, eritrodermia (na região palmar e plantar, face e orelhas variando de edema à 

formação de bolhas), dermatite, henterocolite, aplasia medular e hepatite. 

 As reações tardias não imunes mais comuns são: Hemossiderose (sobrecarga 

de ferro) o acumulo de ferro ocorrem em pacientes com hemoglobinopatias são 

politransfundidos e tem um acumulo continuo do ferro, sem mecanismos fisiológicos 

de excreção. E a transmissão de doenças infecciosa. (ACHKAR, 2010). 

 A transmissão de doenças infecciosa pela transfusão ocorre apesar dos 

rigorosos critérios nas triagens clinicas e laboratoriais, onde são realizados todos os 

testes sorológicos para sífilis, AIDS, hepatite B, C, malária, doença de Chagas e 

detecção do vírus HTLV I-II. Esse risco acontece devido à janela imunológica, período 

entre a contaminação do receptor e a confirmação da infecção do doador através de 

exames sorológicos (FIDLARCZYK; FERREIRA, 2008). 

  

2.1.5 Hemoterapia: o uso de hemocomponentes e hemoderivados 

 

 A hemoterapia é o transplante de sangue e seus derivados a pacientes que 

sofrem perdas crônicas, produção diminuída de hemácias, perdas excessivas por 

traumas e distúrbios de coagulação que acarretem em prejuízo no transporte de 

oxigênio, priorizando a busca pelas causas e considerando outras formas de 

intervenção terapêuticas, como reposição de ferro ou tratamento com eritropoietina 

antes de optar pela transfusão (BRASIL, 2014b). 

Os hemocomponentes são obtidos a partir de uma doação de sangue total 

submetido a um processo de separação por meio físico como a centrifugação e o 

congelamento, sendo isso possível devido a sua densidade diferenciada e do tamanho 

das células sanguíneas; sendo assim uma bolsa de sangue total após fracionada 

resulta em uma unidade de Concentrado de hemácias, uma unidade de concentrado 

de plaquetas, uma unidade de plasma fresco congelado e uma unidade de 

crioprecipitado- CRIO (SILVA; SAMOVILLA, 2010).  
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2.1.5.1 Hemotransfusão  

É a transfusão dos componentes do sangue (plasma, hemácias, plaquetas e 

crio) e seus derivados (albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação) sendo o 

usado o sangue de um doador apto que passou por uma seleção prévia dentro dos 

controles de segurança do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 

Hemoderivados (Sinasan) conforme decreto nº 3.990 de 30 de outubro de 2001. 

  

Figura 4: Controle de infusão de hemocomponente. 

 

Fonte: (Hospital São José. 2013). 

 

O sangue é classificado em grupos com a presença ou ausência de um 

antígeno na superfície da hemácia. Os grupos mais importantes são ABO e Rh 

(positivo e negativo). A incidência destes grupos varia de acordo com a raça, pois 

trata-se de um fator hereditário. 

Percentualmente, sua ocorrência na população de Santa Catarina é de 

aproximadamente: 

 



31 

 

Figura 5: Percentual dos grupos ABO e Rh na população de SC. 

 

Fonte:( HEMOSC, 2018). 

2.1.5.2 Hemocomponentes utilizados em Transfusão. 

 A hemoterapia moderna se desenvolveu sob o olhar racional de somente 

transfundir o componente que o paciente necessite com base em exames clínicos e 

laboratoriais. As indicações básicas: restaurar ou manter a capacidade de 

suprimentos de oxigênio e nutrientes, manter o volume sanguíneo e a hemostasia. 

Figura 6: Distribuição dos componentes e células sanguíneas de acordo com 
sedimentação por densidade.  

 

       Fonte: (BRASIL,2010). 
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2.1.5.2.1- Concentrado de Hemácias 

 

Os concentrados de hemácias (CH) são os glóbulos vermelhos do sangue 

também chamados de eritrócitos que ficam na bolsa após a centrifugação e a retirada 

do plasma para uma bolsa satélite (BRASIL 2013). O concentrado de hemácias (CH) 

é um hemocomponente frequentemente utilizado na clínica médica, onde sua 

transfusão é indicada para aumentar a massa eritrocitária promovendo o aporte 

necessário de oxigênio aos tecidos. Sua indicação deve-se basear em dados clínicos 

e laboratoriais tais como: idade do paciente, história de anemia, volume intravascular 

e a presença de cofatores que afetam a função cardiopulmonar. (CHAMONE; 

NOVARETTI; DORLIAC-LLACER, 2001). 

Figura 7: Concentrado de Hemácias. 

 

Fonte: (Hospital Santo Antônio, 2018). 

 

Alguns hemocomponentes em algumas situações especificas exigem cuidados 

adicionais para amenizar complicações que possam ocorrer a determinados pacientes 

no caso dos concentrados de hemácias são:  a desleucocitação, a irradiação, a 

lavagem com solução salina e a fenotipada (BRASIL, 2013a). 
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Os Concentrado de Hemácia Filtrado (CHFs) são obtidos através da filtragem 

especificas para a retirada da maioria dos leucócitos, ocorrendo uma redução de 

quase 100% dos leucócitos. A indicação destes CHFs é para reduzir a possibilidade 

de aloimunização Antígeno Leucocitário Humano (HLA), reduzir a incidência de 

reações febris não hemolíticas recorrentes e graves e tentar prevenir a transmissão 

de citomegalovírus-CMV (CHAMONE; NOVARETTI: DORLHIAC-LLACER, 2001). 

Já os CHs Irradiados tem como finalidade diminuir e/ou evitar a ocorrência de 

doença enxerto X hospedeiro associada a transfusão que é causada por uma 

complicação imunológica grave pela enxertia e expansão dos linfócitos do doador em 

receptores suscetíveis, como em pacientes imunodeprimidos, alguns pós 

transplantados, transfusão intrauterina ou parentesco de primeiro grau entre doador e 

receptor entre outros. Sua ação é preventiva e usada nos concentrados de hemácias 

e concentrados de plaquetas devendo estes serem submetidos a irradiação gama, 

impossibilitando a multiplicação de leucócitos (BRASIL, 2014b). 

Os CHs lavados passam por um processo de lavagem manual ou automática 

com 1 ou 3 litros de cloreto de sódio 0,9% para remover a maior parte do plasma, com 

ação preventiva a complicações associadas a administração do plasma como: 

reações alérgicas recorrentes, pacientes com deficiência congênita de IgA e pacientes 

com anemia hemolítica autoimune dependente de complemento. Sua validade é de 

24 horas após a lavagem (BRASIL, 2014b).  

CH fenotipada (CH-F) são aquelas obtidas através de um estudo que permite 

identificar os antígenos presentes nas células que determina o perfil antigênico do 

indivíduo afim de compatibilizar amostras em situações especiais e tem como objetivo 

evitar reações hemolíticas em pacientes que possuem anticorpos anti-eritrocitário 

irregular como também evitar sensibilização (aloimunização) a antígenos eritrocitário 

em pacientes politrasnsfundios. De acordo com a determinação do ministério da 

saúde, a fenotipagem são para antígenos de outros sistemas, além do ABO e da 

presença do antígeno RhD em pacientes sensibilizados ou objetivando a prevenção 

da aloimunização profilática contra os antígenos eritrocitários mais imunogênicos: o 

Rh, Kell, Durffy e Kidd, sendo esta profilaxia mais utilizada nos portadores de anemia 

falciforme, síndrome mielodisplasica, talassemia.  

São indicações de transfusão de CH-F 

· Pacientes com aloimunização, identificado ou suspeito; 

· Pacientes com doenças oncológicas e onco-hematológicas; 
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· Anemia falciforme, anemia aplástica, síndrome mielodisplasica, falência 

medular, hemunoglopatias, etc. 

· Receptores do sexo feminino em idade fértil com pesquisa de anticorpos 

irregulares (PAI) negativa. 

 

2.1.5.2.2 Plasma Fresco Congelado 
 

 O Plasma Fresco Congelado (PFC) é um hemocomponente utilizado para 

reposição de fatores de coagulação ou encaminhado a fracionamento industrial de 

hemoderivados (albumina e imunoglubolina), podendo ser obtido de forma 

automatizada por aférese ou por meio de centrifugação do Sangue Total (ST). É 

chamado de PFC devido o processo de separação e congelamento total das unidades 

ocorrem de 6 a 8 horas após a coleta do ST. 

Figura 8: Plasma Fresco Congelado. 

 

Fonte: (Hospital Ministro Costa Cavalcanti, 2018). 

O plasma fresco congelado  (PFC)  tem como indicação a reposição e fatores 

de coagulação deficientes como é o caso de pacientes com doenças hepáticas, nas 

manifestações clínicas hemorrágicas da coagulação intravascular disseminada 

(CIVD) e na coagulopatia diluicional resultante de carga ou reposição maciça de 

volume, sendo indicado também em situações de reposição como plasmaférese 

terapêutica a portadores de púrpura trombocitopênica trombolítica (PTT) e síndrome 
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hemolítica-urêmica (SILVA; SOMAVILLA, 2010). O PFC contém todos os fatores de 

coagulação em quantidade pouco reduzida e como estes fatores não estão 

concentrados não é útil usar para tratar deficiências especificas de fatores de 

coagulação, como hemofilia, doença de vonWillebrand e hipofibrinogemia (LELIS; 

PINHEIRO, 2007). 

2.1.5.2.3 Crioprecipitado-CRIO 

O Crioprecipitado (Crio) é obtido a partir de frações de plasma insolúveis a frio. 

As unidades de Crio contém um maior percentual de fatores de coagulação (VIIl; I ; 

XII ) Fator de von Willebrand e fibronectina presentes originalmente no PFC. Quanto 

menor o tempo entre o congelamento do PFC e o Crio, maior é a recuperação dos 

fatores de coagulação, este tempo não deve ser superior a 30 dias. 

A transfusão do criopreciptado-CRIO é indicada para o controle de 

sangramento associado a deficiência de fibrinogênio quantitativo (congênita ou 

adquirida) e/ou qualitativo (disfibinogenemia) e na deficiência do fator de coagulação 

XIII, quando os fatores purificados não estiverem disponíveis e repor o fator de 

vonWillebrand, podendo ser utilizado também na produção de cola de fibrina (BRASIL, 

2014b). 

 

2.1.5.2.4 Concentrado de Plaquetas 

 

 O Concentrado de Plaquetas (CP) obtido a partir do sangue total (ST) é uma 

suspensão obtida a partir da suspensão de plaquetas em plasma preparada mediante 

dupla centrifugação de uma unidade de ST coletada em tempo não superior a 15 

minutos (de preferência até 12 min. Pós coleta do ST). Podendo também ser coletado 

por aférese de um único doador de forma automatizada através de um separador 

celular onde grande volume de ST é separado das plaquetas que são retidas em bolsa 

própria e o restante do ST retorna ao doador (em torno de 200 a 300ml de plaquetas 

de cada doador).  (BRASIL 2013). 
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Figura 9: Concentrado de Plaquetas. 

 

Fonte: (Hospital Santa Clara, 2018). 

As plaquetas têm a função de atuar como tampão hemostático no endotélio 

vascular a sua indicação clínica visa prevenir e tratar hemorragias relacionada a 

alterações da quantidade e da qualidade das plaquetas do paciente (SILVA; 

SOMAVILLA, 2010). Os serviços dispõem de três tipos de concentrados de plaquetas 

(CP). O CP randômico obtido a partir de uma doação de sangue total.  A segunda é o 

CP extraído do buffcoat ou plasma rico em plaquetas; e a terceira é obtida de um único 

doador através de processadora automática de células de sangue pelo sistema 

aférese (TOSTES et al. 2008 apud VIEIRA; FILENGA, 2012). 

2.1.5.3. Hemoderivados 

 

Os hemoderivados são obtidos através do fracionamento do plasma por meio 

de processos físico-químicos em escala industrial onde são produzidos a albumina, 

imunoglubolinas e fatores de coagulação liofilizados tais como o fator VIII, IX, fator 

vonWillibrand (FvW) e complexos protombínicos (LELIS; PINHEIRO, 2007). 

A albumina é uma proteína sérica que tem como característica marcante a sua 

multifuncionalidade por ser altamente solúvel, se destaca na manutenção oncótica do 

plasma, regulação do balanço ácido-base, tem ligação com o transporte de 

substancias endógenas, exógenas e drogas; atua na proteção contra toxinas 

exógenas; influência na coagulação sanguínea, na integridade microvascular e na 

permeabilidade capilar (MORE; BULMER, 2013 apud MARTINS, 2014). 
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As imunoglubolinas também chamadas de anticorpos , são proteínas 

plasmáticas produzidas pelas células linfocitárias do tipo B e através de suas 

estruturas moleculares são divididas em: imunoglobulina A (IgA) imunoglobulina D 

(IgD), imunoglobulina E (IgE), imunoglobulina G (IgG) e imunoglobulina M (IgM); elas  

tem inúmeras indicações clinicas como: imunodeficiência primaria, terapias de 

reposição, algumas imunodeficiências secundaria, processos inflamatórios crônicos, 

síndrome de Guillain-Barré, doença de Kawasaki, neuropatias multifocal motora, 

trombocitopenia púrpura em adultos entre outras (MARTINS, 2014). 

Os fatores de coagulação são glicoproteínas necessárias para coagulação e 

consequentemente para a hemostasia, a ausência ou deficiência do fator VIII de 

coagulação (FVIII) inabilita a coagulação sanguínea esta deficiência proteica é 

causadora da Hemofilia A, da mesma forma a escassez o fator IX de coagulação (FIX) 

causa a Hemofilia B menos comum quando comparada com a hemofilia tipo A 

(MARTINS, 2014). O fator vonWillebrand (FvW) é uma proteína plasmática 

participante da coagulação sanguínea sua principal função é atuar na agregação 

plaquetária, promovendo a adesão destas nos locais da lesão, transportar e estabilizar 

algumas estruturas do FVIII da coagulação, a ausência e/ou a deficiência desta 

proteína no organismo é conhecida como Doença de vonWillebrand. 

O complexo protombínico  é na verdade uma mistura de fatores de coagulação: 

Fator II, Fator VII, Fator IX e Fator X usualmente utilizada para realizar hemostasia em 

algumas situações clinicas relacionadas a estes fatores (MARTINS, 2014). 

  

2.1.5.4 Transfusão Autóloga. 

  

É aquela em que o doador doa para si mesmo. Ocorre quando o indivíduo em 

boas condições de saúde vai se submeter a uma cirurgia eletiva e que possivelmente 

poderá precisar de transfusão sanguínea, nesse caso o médico poderá solicitar a 

coleta da quantidade de sangue que julga necessária para o procedimento 

encaminhando o paciente para avaliação de um hemoterapeuta. Os critérios para 

doação autóloga é a menos restrita do que as dos doadores convencionais. As coletas 

devem ocorrer entre 30 dias e 72 horas antes da cirurgia.  (BRASIL 2013). O sangue 

para transfusão autóloga também poder  obtido durante uma cirurgia por cellsaver e 

também por aspiração das cavidades em cirurgias que tenham grande potencial de 

sangramento excessivo, como nos casos de cirurgias cardíacas, transplantes de 
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fígado, doenças vasculares, traumas e cirurgias ortopédicas, sendo resgatados o 

sangue dos drenos torácicos e dos reservatórios da circulação extracorpórea (CEC) 

sendo este o procedimento mais seguro para o paciente por não fornecer risco de 

incompatibilidade sanguínea e a transmissão de doenças vinculadas pelo sangue 

(TRIK, 2010 apud POTTER; PERRY, 2013). Essa recuperação sanguínea 

intraoperatória trata-se de uma lavagem do sangue com solução salina 0,9% e na 

filtragem do sangue aspirado para descartar partículas, microêmbulos gordurosos e 

microagregados maiores de 40u, são armazenadas em uma bolsa conectada 

diretamente no acesso venoso do paciente pronta para reinfusação que deverá 

acorrer em até quatro horas (AZAMBUJA, 2010). Várias são as tentativas de evitar a 

transfusão de sangue alogênico, algumas indicações do cellsaver além das cirurgias 

de grande porte como aneurisma de aorta tóraco-abdominal, substituições de válvulas 

cardíacas, em neurocirurgias, nos transplantes de fígado também são utilizadas em 

pacientes testemunha de Jeová por motivos religiosos. Seu uso pode ser 

extremamente útil desde a assepsia seja mantida, porém as contraindicações relativas 

são as possibilidades de contaminação com fluídos e materiais infectados que 

resultem na lise celular devem ser consideradas e sua contraindicação deve ser 

definitiva e absoluta. Deve-se avaliar os riscos benefícios do uso das hemácias 

recuperadas e comparadas aos riscos da transfusão de sangue alogênico (ESPER; 

WATERS, 2011). 

 

2.1.5.5 Sangria terapêutica 

 

  É um procedimento similar à doação de sangue através de uma punção 

venosa periférica, a diferença é que o sangue retirado é desprezado após a coleta 

mesmo que o paciente atenda alguns critérios para ser doador. É um procedimento 

paliativo que vem sendo utilizado com o objetivo de aliviar sinais e sintomas e reduzir 

os níveis de hematócrito e hemoglobina em portadores de pilicitemias sendo também 

indicada a pacientes portadores de hemocromatose associada a redução da carga de 

ferro acumulada, reduzindo e mantendo baixo os níveis de hemoglobina no paciente 

(BRASIL, 2013). A indicação, volume e a frequência do procedimento deverá ser 

determinado pelo médico assistente do paciente e/ou um hematologista observando 

o diagnósticos, exames laboratoriais e sintomatologia, sendo comum a retirada em 

média 500ml de sangue por seção. A reação adversa mais comum relacionada a 
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sangria terapêutica é a hipotensão devendo o profissional que estiver assistindo o 

paciente a atentar e registrar os sinais vitais do paciente antes e após a sangria. Para 

prevenção e manejo da intercorrência, pode-se usar solução de soro fisiológico 0,9% 

intravenosa antes, durante e após o procedimento. As sangrias terapêuticas só 

deverão ser indicadas os benefícios superarem os riscos (CAIXETA, 2008). 

 

2.1.6 Hemovigilância: segurança transfusional 

  

A hemovigilância surgiu no início dos anos 1990, como um conceito de 

segurança sendo a criação do termo atribuído a França e tendo raízes no grego e no 

latim: “haema” = sangue e “vigilans” = prestar atenção a, portanto associa-se à 

hemovigilância cuidar, vigiar e monitorar procedimentos com o sangue (FABER, 2003 

apud SAITO, 2010). A hemovigilância no Brasil foi idealizada de acordo com a 

constituição e legislações a fins e tem suas ações direcionadas a monitorar os eventos 

adversos provenientes do uso terapêutico do sangue e seus componentes para 

aumentar a qualidade dos produtos e diminuir o risco de agravos (BRASIL, 2014).  

 

A Constituição Federal Brasileira no Artigo 196 e o Artigo 200 estabelece: 

                                                       

 Seção II DA SAÚDE                                                
 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.    
 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos     termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 
insumos. 

 

 A maioria das transfusões ocorrem, sem complicações, no entanto na vigência 

de um advento adverso a equipe de enfermagem esteja treinada e capacitada para o 

reconhecimento e intervenção imediata, para isso é necessária padronização das 

condutas de enfermagem, o conhecimento de normas e técnicas para os 

procedimentos hemoterápicos e a adoção de medidas preventivas para o êxito  

 transfusional (ACHKAR, 2010). 

É recomendado iniciar a transfusão de hemocomponentes lentamente em 

média de 15 gotas por minuto, permanecendo o responsável pela transfusão abeira 

do leito de forma preventiva e avaliar possíveis alterações, é provável que as reações 



40 

 

transfusionais mais graves ocorram no início da transfusão e a observação facilita a 

pronta intervenção nesses casos (POTTER; PERRY, 2013). Sendo contraindicada a 

adição de medicamentos na bolsa de hemocomponente e a infusão na mesma linha 

venosa, com exceção da solução de cloreto de sódio 0,9%, em casos especiais e bem 

recomendados (FIDLARCZYK: FERREIRA, 2008). 

O manual de hemovigilância preconiza a obrigatoriedade do profissional 

responsável pela transfusão realize a conferência dos dados contidos no rótulo da 

bolsa com as do prontuário do paciente e com identificação no leito do paciente com 

a finalidade de prevenir, entre outros riscos, a troca de bolsas e/ou de paciente. Outro 

fator importante é a verificação dos sinais vitais do paciente antes da instalação da 

bolsa de hemocomponente, para que possa servir de parâmetros servindo de 

orientação nos cuidados pré e pós-transfusionais que devem ser prestados ao 

paciente (BRASIL, 2007). Após 15 minutos de transfusão, sem alterações nos sinais 

vitais, a velocidade do gotejo pode ser aumentada observando a relação do tempo e 

do volume a ser infundido de acordo com o estado geral do paciente e a prescrição 

médica (SILVA; SOMAVILLE, 2010). 

Para a segurança do paciente e do processo transfusioal deverá sempre ser 

observado três fatores: se a prescrição medica condiz com o hemocomponente 

administrado, se o tipo sanguíneo do paciente é compatível com o hemocomponente 

a ser administrado, se o paciente foi informado previamente sobre a transfusão. Para 

reforçar a segurança transfusional deverá acontecer uma dupla checagem, ou seja, 

dois profissionais devem conferir se são compatíveis todos os dados do paciente com 

os dados do hemocomponente e os dados do prontuário médico (POTTER: PERRY, 

2013). Vale destacar que as condutas preventivas para os casos de reações 

transfusionais,  o treinamento dos profissionais de saúde sobre as normas de coleta 

e identificação de amostras, do paciente e conhecer a história pré-transfusional 

incluindo detalhe gestacional, transfusional, diagnóstico e tratamentos anteriores e 

dispensar atenção em todas as etapas transfusionais intensificando os cuidados na 

conferência da bolsa e do paciente na beira do leito, assim muitas reações 

transfusionais, poderiam ser evitadas ou prevenidas (BRASIL, 2014). O ato 

transfusional deve ser acompanhado por uma equipe de enfermagem treinada e 

capacitada para identificar e prevenir possíveis reações adversas (FIDLARCZYK; 

FERREIRA, 2008). 
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Em 2001, a ANVISA identificou a necessidade de elaborar um programa com a 

finalidade de avaliar a segurança transfusional, a partir dos incidentes transfusionais 

imediatos ou tardios foi criado o Sistema Nacional de Hemovigilância (SNH). O SNH 

é uma estratégia de monitoramento e alerta para coletar, avaliar e divulgar 

informações sobre reações adversas do uso do sangue e hemocomponentes 

prevenindo seu reaparecimento ou recorrência (BRASIL, 2007). Em 2002 foi 

implantada o SNH na rede sentinela, em cem hospitais, devendo ser inserido 

posteriormente nos hemocentros. Segundo a ANVISA, a rede conta com 193 que 

atuam no serviço de monitoramento e notificação de eventos adversos e queixas 

técnicas com a finalidade de identificar produtos com problemas que comprometam a 

qualidade e a segurança do seu uso. A rede está estruturada com a seguinte 

distribuição: 11 serviços na região Norte; 39 serviços na região Nordeste; 10 serviços 

na região Centro-Oeste; 94 serviços na região Sudeste e 39 serviços na região Sul 

(BRASIL, 2014f).  Durante o processo transfusional é de fundamental importância que 

o profissional tenha conhecimento de seus efeitos adversos e estejam cientes de 

realizar as notificações, todas as informações de reações transfusionais deverão ser 

notificadas no sistema de hemovigilância em formulários padrão chamados de Fichas 

de Notificação de Reações Transfusionais, padronizadas em nível nacional pelo 

NOTIVISA (LERSH, 2012), afim de garantir a rastreabilidade dos hemocomponentes 

que seja possível através da identificação do receptor se chegar a identificação do 

doador, a organização do sistema de dados permite que se possa investigar de forma 

ascendente do receptor para o doador e descendente ou seja do doador para o 

receptor (BRASIL, 2007), desde que os profissionais envolvidos participem ativamente 

do processo de notificação. 

Dentro deste contexto destaca-se a importância do papel do enfermeiro na 

promoção da educação continuada da equipe, investir na capacitação e estratégias 

quanto a prevenção de reações transfusionais, oferecer melhorias no ambiente de 

trabalho, realizar palestras sobre o tema proposto a fim de buscar junto com a equipe 

soluções para os problemas relacionado, que a hemovigilância, além das notificações 

das reações adversas (DIAS, 2009 apud SILVA, 2015). 

 

 

 

 



42 

 

2.1.7 Comitê transfusional 

 

Toda conduta terapêutica deve ser baseada em evidencias clínicas, de acordo 

com RDC 153 de 14 de junho de 2004, item A 5 “ todo serviço de saúde que tenha 

hemoterapia deve constituir um Comitê Transfusional (CT) Multidisciplinar do qual 

faça parte um profissional do serviço de hemoterapia que o assiste. Este comitê tem 

como função o monitoramento da pratica hemoterapica na Instituição” (BRASIL,2004). 

Sendo mais recente a Portaria 2712 de 12 de novembro de 2013 a qual define 

o regulamento técnico no seu Art. 12 onde determina que todas as instituições de 

saúde que realizem a hemoterapia deverão instituir um comitê transfusional ou fazer 

parte de algum; e no parágrafo 2º ordena que os serviços de hemoterapia ou 

instituição de saúde que tenham agências transfusionais deverão organizar seu 

próprio comitê transfusional (BRASIL, 2013). Assim as agências transfusionais (ATs) 

tem o aval de formar e organizar o comitê transfusional em sua instituição elaborando 

estratégias de acordo com seu funcionamento. 

Nesse sentido o Ministério da Saúde em seu guia para uso de 

hemocomponentes refere que o Comitê transfusional corresponde a um grupo de 

profissionais multidisciplinar responsáveis pelas definições e acompanhamento das 

práticas hemoterápicas  e pela hemovigilância num serviço de saúde (BRASIL, 2014). 

As principais justificativas para a constituição de um CT são: garantir o uso 

seguro e racional do sangue; monitorar, investigar e notificar os incidentes 

transfusionais imediatos e tardios; promover e participar de treinamentos em 

hemovigilância; orientar sobre as práticas transfusionais aos demais profissionais de 

saúde da instituição (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos). Desenvolver 

protocolos para unificação de condutas. Detectar e sugerir mudanças e adequações 

necessárias na rotina do atendimento; promover educação continuada em 

hemoterapia. De acordo com a Portaria 2712/2013, cada instituição que realiza 

atividades hemoterapicas deverá ter seu comitê transfusional que fará o 

monitoramento das reações transfusionais; ao termino das investigações de uma 

reação transfusional, o CT deverá a mesma ao Notivisa, órgão da Anvisa, que fara 

monitoramento da reações transfusionais a nível nacional, informará também à 

Gerencia  de Risco Hospitalar sobre essas reações ocorridas e, juntos, serão 

responsáveis por ações corretivas e preventivas (BRASIL, 2013).  
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Diante ao exposto o CT tem como função uma atuação critica diante da prática 

da hemoterapiaca com o uso racional do sangue; deverá monitorar, investigar e 

notificar incidentes transfusionais, valorizando as ações de educação permanente e o 

trabalho compartilhado (SILVA, 2015).Portanto é fundamental um vínculo adequado 

entre o CT e os profissionais que executam os procedimentos de transfusão, 

destacando a equipe de enfermagem, são esses profissionais que acompanham o 

paciente durante a transfusão e seus conhecimentos podem ser compartilhados e 

também suas ações reavaliadas com frequência. 

2.1.8 Competências do Enfermeiro em Hemoterapia 

 No atual sistema em que vivemos, devemos destacar as competências 

profissionais sendo definidas de acordo com a demanda e a exigência impostas pelo 

mercado de trabalho, sendo importante considerar a formação e a prática dos 

profissionais da área da saúde: destacamos aqui o Enfermeiro em Hemoterapia. 

2.1.8.1 Fundamentos teóricos de competências 

 A palavra competência possui uma vasta gama de significados, fato este 

justificado pela diversidade de situações que pode ser empregada, em inúmeras áreas 

de conhecimento, utilizado como fundamento na formação de trabalhadores teve sua 

origem nos Estados Unidos e na Europa, chegando ao Brasil na década de 60 e 

ganhando mais ênfase nos anos 80 com a chegada das multinacionais (CAMELO; 

ANGERAMI, 2013). 

A palavra competência, segundo Araújo (2007) passou a ser utilizado com mais 

frequência a partir da década de 80, surgiu devido à crise dos modelos americanos 

taylorista/fordista com auge na durante a Segunda guerra Mundial e no início dos anos 

70. 

 A mesma se refere ao mundo contemporâneo devido a uma série de 

mudanças como a globalização, a competitividade, a elevação dos níveis de 

escolaridade dos jovens, a melhoria na qualidade dos produtos, os modelos 

deformação, gestão e força de trabalho estão voltadas e fundamentadas nas 

competências profissionais. 

As atividades e habilidades profissionais especificas que determinaram as 

competências pertinentes a cada área de trabalho devendo-se analisar cada atividade 

em amplitude e profundidade, direcionando as competências necessárias de acordo 
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com o perfil profissional para que se execute suas funções, alcance as metas e os 

objetivos propostos. 

Sendo assim, Perrenoud (2013, p.44) relata que a palavra competência tem 

vários significados dependendo da área de conhecimento que se refere, essas 

diferenças dependem de cada área da ciência em questão. Ele define como 

competência: “o poder de agir com eficiência em uma situação, mobilizando e 

combinando, em tempo real e de modo pertinente, os recursos intelectuais e 

emocionais”. 

Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) 

especificas que o indivíduo realiza em determinadas atribuições com eficácia e 

maestria em qualquer situação de forma peculiar. Sendo os três pilares do CHA, “o 

conhecimento: o domínio intelectual da área de atuação do conhecimento da 

informação, entender de forma clara e corretamente. A habilidade: a capacidade de 

saber fazer, a aplicação técnica e experiência. As atitudes: capacidade de agir e 

aplicar decisões adequadas às exigências do momento” (BANOV, 2010). 

Conforme os autores acima relatam, competência é um conjunto de 

conhecimentos e saberes do domínio cognitivo evidenciados e gerados por meio de 

exposição que viabiliza o domínio cognitivo do profissional e sua capacidade de tomar 

decisões, solucionar e evitar problemas e não conformidades em sua área de atuação, 

suas habilidades são uma soma de condutas adquiridas que determinam o domínio 

emocional e psicomotor de saber fazer e a clareza de tomar decisões e resolver 

questões em sua área de atuação, nos dias atuais  as competências  são definidas  

conforme a demanda do mercado de trabalho devendo manter o contexto que 

desenvolve a formação e a pratica profissional. 

No entanto, o domínio da competência profissional está ligado à formação 

escolar e no interesse do aprendizado informal que ocorrem em momentos e espaços 

distintos, como no cotidiano do trabalho da equipe de enfermagem. São várias as 

competências atribuídas ao enfermeiro em sua prática profissional, e desenvolve-las 

é um grande desafio, tanto para as instituições formadoras, quanto para os serviços, 

sendo uma responsabilidade de todos os envolvidos: os docentes, os enfermeiros do 

serviço e o próprio aprendiz (CAMELO; ANGERAMI, 2013).  

De acordo com as diretrizes curriculares nacionais (DCN), competência 

determina a capacidade de conhecer e agir em determinadas situações e habilidades 

para desenvolver ações, planejamentos, implementação e avaliação, movido de 
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experiência para o fazer com qualidade. Este conceito é firmado nos quatro pilares 

relatados nas DCN, sendo eles: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 

conviver e aprender a ser. As DCN do Curso de Graduação em Enfermagem, 

preconizam as competências como aspectos fundamentais para a elaboração de 

matrizes curriculares e na elaboração de projetos que irão nortear a formação de 

novos profissionais (TRONCHIN et al, 2008). 

 

2.1.8.2 Formação do enfermeiro com base em suas competências 

  As políticas de saúde e a formação dos profissionais de saúde sempre 

estiveram relacionadas as mudanças de cada época, assim como a evolução político-

social e econômica do Brasil. A evolução do desenvolvimento da saúde e da formação 

dos profissionais sempre obedeceram o olhar do capitalismo, sofrendo forte influência 

do capitalismo internacional (SANTOS, 2007).  

Porém com a promulgação da Constituição Federal de 1988, resgata a saúde 

como direito de cidadania e dever do Estado, apresentando maior qualidade social e 

a garantia de diversos direitos a sociedade brasileira, no Artigo 6º normatiza os direitos 

referentes a saúde, educação, alimentação, esporte, laser, segurança, à previdência 

social, proteção a maternidade e a infância e o atendimento aos desamparados. 

Sendo que no Artigo 205º declara que a educação é um direito de todos e dever do 

Estado e da família, devendo ser fomentada e estimulada pela sociedade, visando o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo e qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988). Após a instituição do SUS através da Lei nº8080/90-  a Lei Orgânica 

da Saúde estabelece os princípios básicos de atendimento à saúde sendo eles: 

universalidade, equidade, integridade, hierarquização e controle social, garantindo a 

todos o acesso a saúde sem discriminação de classe social, idade, etnia, religião a 

fim de capacitar os municípios para assumirem suas responsabilidades e priorizarem 

as ações de prevenção e promoção de saúde (BRASIL, 2001). 

Com a origem do SUS outas ações foram agregadas às políticas de saúde, 

como produção do conhecimento, formação profissional e prestação de serviços, 

diante disso para atender as normas preconizadas foi necessário desenvolver um 

vínculo entre os setores de saúde e da educação o que fortificou a linha de formação 

profissional por competência (SANTOS, 2007). 
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Segundo Fernandes et al. (2013) o SUS tem a responsabilidade de direcionar 

as práticas de serviços e de formação de profissionais na área de saúde, o objetivo é 

envolver, elaborar e executar em todas as estâncias políticas de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, a qual requer uma mudança no 

perfil dos profissionais de saúde e para isso precisa de uma política firme intersetorial 

entre os serviços da saúde e da educação. 

Com a finalidade de atender as normas das políticas de saúde e da educação 

foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em dezembro de 1996, Lei Federal nº 

9394 que referência alguns conceitos de competências. A LDB no Artigo 43º 

estabelece que a educação superior tenha a finalidade de formar discentes nas 

diversas áreas de conhecimento e aptos para a atuar em setores profissionais com 

espirito cientifico, pensamento reflexivo e desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional (BRASIL, 1996).  

Ainda no intuito de ajustar a realidade constitucional e atender a política pública 

do sistema de saúde, o Conselho Nacional de Educação (CNE) em 07/08/2001  e  a 

Câmara de Educação Superior (CES) 1133/2001, instituem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais  para os cursos de graduação na área da saúde para a formação geral e 

especifica dos acadêmicos e profissionais egressos, tomando como base as 

competências e habilidades, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde (BRASIL, 2001).  

Os objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais são: 

Permitir que os currículos propostos, possam construir o perfil acadêmico e 
profissional com competência, habilidade e conteúdo, dentro de perspectivas 
e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com 
referências nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, 
eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando 
o processo da Reforma Sanitária Brasileira [...] levar os alunos dos cursos de 
graduação em saúde a aprender que engloba o aprender a ser, aprender a 
fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a 
capacitação de profissionais  com autonomia e discernimento para assegurar 
a integridade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento 
prestado aos indivíduos, famílias  e comunidade (BRASIL, 2001, p.4). 

  Segundo a Resolução do CNE/CES Nº 1133/2001 em cumprimento política de 

do sistema de saúde brasileiro, institui em 07 de agosto de 2001 as DCN  do Curso 

de Graduação em Enfermagem que determina: 



47 

 

 A formação do enfermeiro às necessidades sociais da saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde e assegurar a integridade da atenção e da 
humanização do atendimento [...] os conteúdos essenciais para o Curso de 
graduação em Enfermagem devem estar relacionados com todo o processo 
saúde-doença do cidadão, da família e comunidade, integrando a realidade 
epidemiológica e profissional, proporcionando a integridade das ações do 
cuidar em enfermagem [...] (BRASIL, 2001, p.4). 

 As DCN do Curso de Graduação em Enfermagem, norteiam a formação de 

profissionais com um perfil reflexível, generalista, crítico e humanista, tendo como 

base a soma de competências que articuladas, produzem os resultados esperados 

(SANTOS, 20017). 

 De acordo com Camelo e Angerami (2013), nas universidades brasileiras, o 

conceito de competências só começou a ser discutido a partir dos anos de 1990, 

mostrando que seu uso ainda vem sendo utilizado de forma gradativa, sendo que as 

universidades possuem os principais recursos para a formação de profissionais 

qualificados e devem ser capazes de criar ambientes propícios ao desenvolvimento 

das competências de seus docentes. Na saúde, particularmente na enfermagem, as 

DCN são fundamentais para o direcionamento de competências empregadas em 

projetos pedagógicos e das matrizes curriculares dos cursos de enfermagem, 

norteando a formação do profissional. 

 Vale destacar que as DCN dos Cursos de graduação em Enfermagem atentam 

em seus princípios os fundamentos, procedimentos e condições que são voltados à 

formação profissional enfermeiro a partir de habilidades e competências de caráter 

técnico-cientifico levando a uma formação de qualidade para o exercício profissional. 

 Observa-se que a formação baseada em competências é uma das principais 

estratégias para as mudanças e transformações que vem ocorrendo especialmente 

nos serviços de saúde, ressaltando que a formação profissional não se delimita 

apenas na universidade, devido os desafios que surgem é necessário estar em busca 

de aperfeiçoamentos em educação permanente garantindo o êxito profissional e 

garantindo uma assistência de qualidade. 

  Percebe-se uma preocupação crescente das instituições oficiais ligadas a 

saúde e a educação brasileira em relação a formação de profissionais de saúde, as 

quais buscam alternativas para superar as dificuldades sempre presentes em 

momentos de mudança (SANTOS, 2007). 

 Observa-se que em vários estados brasileiros além dos cursos de graduação é 

ofertado aos profissionais da área de saúde especializações como: enfermagem em 
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hemoterapia, residência multiprofissional em hematologia e hemoterapia, cursos on-

line em hemoterapia por meio de educação a distância (Ead). A educação a distância 

possibilita a aprendizagem e a transmissão do conhecimento técnico-cientifico por 

meio de páginas da web. 

 

2.1.8.3 Competências do enfermeiro na agência transfusional 

 

 A hemoterapia ou medicina transfusional é uma terapia que está em constante 

avanço por estar ligada a diversos fatores no desenvolvimento da genética molecular, 

da terapia celular, da biotecnologia com o desenvolvimento de equipamentos de 

automação, computação e os sistemas de qualidade, representando um complexo 

processo envolvendo vários profissionais, destacando o papel do enfermeiro 

(ARRGHI, 2009). 

 Na medicina transfusional moderna requer uma equipe multiprofissional e por 

ser um processo complexo, necessitam de um elevado nível de conhecimento, 

habilidades e experiências de todos os profissionais envolvidos (ÂNGULO, 2007). 

Então podemos afirmar que a hemoterapia é uma especialidade que necessita 

de sabres específicos e que requer estudo contínuo que acompanhem a rápida 

evolução tecnológica e cientifica. Isso exige uma equipe de profissionais com perfil 

inovador e qualificados que atuem com responsabilidade e competência para o êxito 

transfusional. 

 A atuação da enfermagem em hemoterapia no passado não era relevante, pois 

os serviços eram realizados por técnicos de laboratório. Nas últimas décadas houve 

muitas mudanças na assistência da prática transfusional e a necessidade de 

profissionais com conhecimentos específicos tornou-se fundamental, assim a 

enfermagem não ficou alheia a essa mudança, passando a desenvolver competências 

em várias áreas como: triagem clínica do doador, coleta de sangue, hemotransfusão 

e aplicação de hemoderivados (FLORIZANO; FRAGA, 2007). 

 A solicitação transfusional é reponsabilidade médica que está legalmente 

determinada no Artigo 167 da Portaria 2712/2013, porem é de competência do 

enfermeiro e sua equipe identificar o paciente, avaliar os sinais vitais, realizar a 

conferencia da bolsa de hemocomponente, instalar e acompanhar a transfusão 

atentos a reações transfusionais e prestar os cuidados necessários (ARRIGHI, 2009). 
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 Fica claro que a transfusão sanguínea é um processo complexo e que exige a 

atenção de toda a equipe e principalmente requer habilidades e competências dos 

enfermeiros no manuseio dos hemocomponentes, na infusão das bolsas e agilidade 

nas condutas diante de reações transfusionais, evitando assim maiores danos ao 

quadro clinico do paciente.   

  Sendo assim de suma importância a competência técnica dos profissionais que 

compõe a equipe e acompanham diretamente a processo transfusional, e este deve 

ser executado em condições seguras, por profissionais qualificados e que possuam 

recursos necessários para atender as intercorrências oriundas do ato transfusional, 

visto que esta terapia não está isenta de riscos, devendo ser monitorada e 

supervisionada durante todo o seu processo por profissionais capacitados na área. 

 Estudos mostram que profissionais sem conhecimento e habilidade técnica em 

hemoterapia, reduzem a segurança transfusional podendo causar danos irreversíveis 

ao paciente. A atuação eficiente é o requisito essencial dentro da medicina 

transfusional a fim de garantir a segurança da terapia (FERREIRA, et al. 2007). 

 Fatos estes que deixam clara essa necessidade, os cursos de medicina e 

enfermagem, com raras exceções, não possuem em sua grade curricular a disciplina 

de hemoterapia. Desse modo os profissionais médicos e enfermeiros podem sim não 

estarem capacitados de forma adequada para o enfrentamento das ações 

relacionadas ao processo transfusional (BRASIL, 2014). 

 Barbosa et al. (2011) preconizam que o enfermeiro é o profissional essencial 

para a segurança transfusional e precisa estar formado adequadamente e apto a 

assumir essa responsabilidade, entre o conhecimento e a prática com o objetivo de 

reduzir os riscos à saúde dos pacientes. 

  Segundo Souza (2012) relata que, na década de 1990, os enfermeiros que 

atuavam nos serviços de hematologia e hematerapia passaram a fazer parte de 

eventos científicos discutindo a atuação da enfermagem junto aos pacientes com 

distúrbios hematológicos e os procedimentos prestados ao doador/receptor em todo 

o ciclo do sangue, surgindo assim a necessidade de uma legislação norteadora das 

atividades de enfermagem em hemoterapia. 

  O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em suas atribuições legais 

publicou a Resolução 200 em março de 1997, a qual dispões sobre a atuação do 

enfermeiro em hemoterapia e em transplante de medula óssea. Destacando que a 

Resolução 306 de abril de 2006 também normatiza as competências do enfermeiro 
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em hemoterapia, estas são imprescindíveis para direcionar as atitudes e 

comportamento dos profissionais de enfermagem. Esta legislação regulamenta o 

desenvolvimento da competências e habilidades técnicas e humanas desta área e 

permite a autonomia ao enfermeiro no gerenciamento dos procedimentos 

hemoterápicos (COFEN, 2006). 

 Vale destacar as principais competências e atribuições do enfermeiro citadas 

na Resolução do COFEN, 306/2006: 

a) Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos 

hemoterápicos e de enfermagem, visando assegurar a qualidade do 

sangue e hemocomponentes/ hemoderivados coletados e infundidos. 

b) Assistir de maneira integral aos doadores, receptores e suas famílias, tendo 

como base o código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e a 

legislação vigente. 

c) Promover e difundir medidas de saúde preventivas e curativas através da 

educação de doadores, receptores, família e comunidade em geral, 

objetivando a saúde e a segurança dos mesmos. 

d) Participar da equipe multiprofissional, procurando garantir uma assistência 

integral aos doadores, receptores e familiares. 

e) Assistir, orientar e supervisionar o doador, durante todo o processo 

hemoterápico, atento as possíveis intercorrências. 

f) Elaborar prescrição de enfermagem necessária para as diversas etapas do 

processo transfusional. 

g) Executar e/ou supervisionar a administração e a monitorização da infusão 

de hemocomponentes e hemoderivados, atuando nos casos de reações 

adversas. 

h) Registrar informações e dados estatísticos pertinentes à assistência de 

enfermagem dispensada ao doador e receptor. 

i) Manusear e monitorar equipamentos de hemoterapia. 
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j) Desenvolver e participar de pesquisas relacionadas à hematologia e 

hemoterapia (COFEN, 2006). 

  De acordo com essa resolução evidencia-se a importância da atuação do 

profissional enfermeiro no processo transfusional fundamentando assim suas 

competências especificas na assistência aos pacientes, devendo estes serem 

capacitados, qualificados e atualizados para prestar uma assistência segura ao 

paciente a partir do domínio técnico-cientifico. 

 Outro amparo legal ao enfermeiro em hemoterapia é a lei do exercício 

profissional, Lei nº 7498/86 de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da 

enfermagem e da outras providências, e estabelece no Artigo 11º que o enfermeiro 

exerça suas atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente realizar os 

cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

de bases cientificas e capacidade de tomar decisões imediatas (BRASIL, 1986). 

 Ressaltando que apesar do tempo de publicação entre uma e outra, mais de 

vinte anos, as legislações se completam, sendo assim o exercício profissional do 

enfermeiro determina como privativas as atividades que exijam maior conhecimento e 

agilidade nas tomadas de decisões e fundamenta as atribuições e competências para 

atender os elevados níveis de complexidade da terapêutica transfusional. 

De acordo com a RESOLUÇÃO DO COFEN nº 0511/2016. O Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo regimento da Autarquia, aprovado 

pela Resolução do Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012. Resolve: 

Art. 1° Aprovar a Norma Técnica que dispõe sobre a atuação dos Enfermeiros 
e Técnicos de Enfermagem em hemoterapia: na coleta, armazenamento, 
administração, controle de qualidade e outras atividades anexas a esta 
Resolução. 
Art. 2ºCabe aos Conselhos Regionais adotar as medidas necessárias para 
fazer cumprir essa Norma, visando à segurança do paciente, dos 
profissionais envolvidos nos procedimentos de Enfermagem em Hemoterapia 
e dos doadores, relacionados à captação, triagem, coleta, distribuição, 
armazenamento e administração de Hemoderivados e Hemocomponentes. 
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta norma devem estabelecer ao 
disposto na Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, no Decreto 94.406 e 08 de 
junho de 1987, na Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009 e na 
Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012. 
Art. 4º Os Enfermeiros Coordenadores de Serviços de Hemoterapia, 
preferencialmente deverão ser especialistas na área. 
Art. 5º Os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem somente poderão atuar 
nos Serviços de Hemoterapia, desde que devidamente capacitados. 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 306 de 
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25 de abril de 2006, que normatiza a atuação do Enfermeiro em 
Hemoterapia.1      

Devido a hemoterapia ser um procedimento complexo deixa claro a 

necessidade de um enfermeiro treinado, capacitado e em constante formação 

desenvolvendo as competências adequadas diante da vulnerabilidade de 

intercorrências, atentando para a prevenção e a redução significativa dos eventos 

adversos. A reposição sanguínea de um paciente deve ser realizada de forma segura 

em conjunto com a equipe técnica de enfermagem que possua o controle na qualidade 

do hemocomponente transfundido e habilidade para atuar diante de possíveis 

intercorrências no processo transfusional. Assim como se destaca a atuação do 

enfermeiro em hemoterapia, o técnico de enfermagem em hemoterapia é tão 

importante quanto o enfermeiro e possui suas atribuições, competências e 

responsabilidades no ato transfusional.  

 Para conhecimento é importante destacar as atribuições dos técnicos de 

enfermagem em hemoterapia, em conformidade com disposto na Lei nº 7.498, de 25 

de junho de 1986, e no Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamentam 

o exercício profissional no país, participam da atenção de enfermagem em 

Hemoterapia, naquilo que lhes couber, ou por delegação, sob a supervisão do 

Enfermeiro. De modo geral, compete ao Enfermeiro cuidados de enfermagem de 

maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 

capacidade de tomar decisões imediatas. Por ser considerada uma terapia de alta 

complexidade, é vedada aos Auxiliares de Enfermagem a execução de ações 

relacionadas a Hemoterapia podendo, no entanto, executar cuidados de higiene e 

conforto do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 RESOLUÇÃO DO COFEN nº 0511/2016. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-
no-05112016_39095.html. Acesso em: 12.ago.2017. p.1. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliografica, com busca 

em  artigos científicos nacionais e internacionais, selecionando bibliografias referentes 

ao assunto. Sendo realizado por meio de pesquisa nas bases de dados Lilacs 

(literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific 

Eletronic Library Online) e BDENF (Base de Dados de Enfermagem), essas bases de 

dados permitem o acesso gratuito e a utilização de palavras chaves simples ou na 

combinação delas para se obter as informações desejadas, constituem-se em 

suportes para registros catalogados eletronicamente. Sendo usado os seguintes 

descritores: Competências do Enfermeiro, hemoterapia, transfusão, enfermagem, 

sangue.  

A revisão de literatura integrativa e narrativa permite a incorporação das 

evidências na pratica clínica, tendo como finalidade reunir e comparar dados de 

pesquisa sobre um determinado tema em questão, de uma forma sistemática, 

contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

O levantamento bibliográfico foi realizado de março/2018 a maio/2018. Sendo 

utilizado publicações no período de 2009 a 2017, a pesquisa foi delimitada com 

produções cientificas sobre o tema, foram encontrados cinco artigos com aspectos 

relevantes ao tema proposto. Os critérios para seleção da amostra foram: artigos 

completos disponíveis eletronicamente, nos idiomas português, inglês ou espanhol, 

artigos que abordam a temática proposta. Sendo dois artigos duplicados. Este fato 

restringiu o número de artigos para quatro por atenderem em partes o objetivo deste 

estudo. Foram também consultadas outras fontes como: livros de hemoterapia e 

hemovigilância do Ministério da Saúde, dissertações, legislação acerca do tema, 

Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem e teses de Pós-graduação. 

 

2.2.1 Aspectos Éticos 

Não houve risco de prejuízo, pois não participaram seres humanos no estudo, 

tratando-se apenas de uma pesquisa literária sobre o tema proposto. 

Assume-se apenas que são respeitados os direitos autorais e a veracidade das 

informações. 
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2.3 ANALISE DOS DADOS: 

  

 Foram analisados quatro artigos que parcialmente se relacionaram com o tema 

proposto sendo: 

 
Tabela 1: Artigos analisados 

Local Quantidade Nome do artigo     Ano 
Lilacs 
            E 
BDENF 

 
   01 

 
Atuação do enfermeiro no serviço de 
hemoterapia. 

 
    2010 

 
 
 
 
Scielo 

 
 
 
 
   03 

A prática transfusional e a formação dos 
profissionais de saúde 

 
    2009 
 

Avaliação do conhecimento sobre hemoterapia e 
segurança transfusional de profissionais de 
enfermagem. 

 
    2007 
 

 Saberes do enfermeiro para o cuidado no 
processo transfusional em recém-nascidos.  

    
    2017 
 

Fonte: (Kuntz,2018)  
 

 
Durante a pesquisa e busca por artigos nas bases de dados acima 

relacionadas, observou-se a escassez de estudos publicados com o tema relacionado. 

Após a busca nas bases de dados foi realizado uma leitura dinâmica do material 

disponível como o intuito de verificar a parte da obra que interessava na pesquisa e 

assim foi utilizado o material dentro do contexto proposto sendo uma revisão 

integrativa. 

Este método tem como objetivo reunir resultados de pesquisas sobre um 

determinado assunto em questão contribuindo para o conhecimento do tema 

investigado (ROMAN, 1998). 

 

2.3.1 Discussão: 

 

De acordo com a pesquisa relacionada, as competências asseguradas ao 

profissional enfermeiro dentro da legislação, normas e diretrizes, fica claro e imputável 

a importância do enfermeiro frente ao serviço de hemoterapia. A atuação desses 

profissionais devidamente treinados e habilitados podem reduzir significativamente os 

riscos ao paciente usuário dessa terapia e evitar danos, se o seu gerenciamento 

ocorrer de forma eficiente atuando na indicação, detecção de possíveis reações, 



55 

 

notificações e documentar todo o processo. A equipe de hemoterapia deve colaborar 

nesta conexão de vida, assegurando assim a qualidade e segurança do ato 

transfusional. Portanto com base nesse estudo se enfatiza que o profissional precisa 

estar adequadamente preparado para assumir tal responsabilidade, minimizando a 

distância entre o conhecimento cientifico e a prática com bases em sua competência. 

Segundo Barbosa et al. (2011) preconizam a importância do profissional 

enfermeiro para a segurança transfusional e este deve estar formado adequadamente 

e apto a assumir essa responsabilidade. 

Para Ferreira, et al. (2007), estudos mostram que profissionais sem 

conhecimento e habilidade técnica, reduzem a segurança transfusional podendo 

causar danos irreversíveis ao paciente. A atuação eficiente do enfermeiro e equipe é 

requisito fundamental dentro da medicina transfusional a fim de garantir a segurança 

transfusional. 

Consideramos então que “Competência’’ segundo Banov (2010), é um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) especificas que o indivíduo realiza 

em determinadas atribuições com eficácia e maestria em qualquer situação de forma 

peculiar. Sendo os três pilares do CHA, “o conhecimento: o domínio intelectual da área 

de atuação do conhecimento da informação, entender de forma clara e corretamente. 

A habilidade: a capacidade de saber fazer, a aplicação técnica e experiência. As 

atitudes: capacidade de agir e aplicar decisões adequadas às exigências do momento. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Com o surpreendente avanço técnico-cientifico, observamos que o conceito de 

competência está além de aptidão, dentro da área da saúde seu conceito é mais 

amplo e engloba conhecimento, habilidade e experiências voltadas para a função de 

acordo com sua formação profissional. Em partes essas alterações se dão por conta 

de profissionais que possuem maior flexibilidade de relacionamentos, habilidades, 

adaptação frente a novos desafios em busca renovar-se continuamente frente as 

exigências do mercado de trabalho e para se obter o êxito profissional, devendo 

investir em suas competências essenciais e duráveis associando conhecimento, 

habilidades e atitudes de forma aleatória e precisa. 

 De acordo com este estudo de revisão de literatura, fica claro a importância da 

atuação do enfermeiro em hemoterapia, porém observou-se uma reduzida produção 

de pesquisas sobre o tema no Brasil, acredita-se que esta baixa produção seja 

justificada por ser uma especialidade de enfermagem ainda recente, visto que na 

legislação Resolução do COFEN nº200 de março de 1997 e complementada com a 

Resolução nº 306 de abril de 2006 regulamenta o exercício do enfermeiro em 

hemoterapia. Diante da escassez de estudos publicados na área temática nos bancos 

de dados eletrônicos entende-se a importância deste estudo. Sendo assim fica 

evidente a necessidade de incentivar profissionais que se identifiquem com a 

especialidade sendo que o desenvolvimento técnico-cientifico contribuirá para a 

consolidação profissional do Enfermeiro em hemoterapia. 

 Os resultados que emergiram na pesquisa revelam como são fundamentais as 

competências desenvolvidas no contexto do trabalho em hemoterapia, sendo de sua 

responsabilidade gerenciar o serviço e articular os procedimentos intra-hospitalar com 

o intuito de garantir a qualidade e a segurança no serviço transfusional. Esses 

profissionais devem atender as necessidades do serviço com conhecimento, 

habilidades técnicas para o uso de equipamentos e materiais, observando as medidas 

de segurança com domínio efetivo e ético no processo de trabalho. 
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ANEXO l 
SOLICITAÇÃO MÉDICA DE HEMOCOMPONENTE 
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ANEXO ll 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA LIBERAÇÃO DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 
SEM REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ- TRANSFUSIONAIS 

 
 
 
 

TERMO DE REPONSABILIDADE 
 
 
 
 
 

Eu, __________________________ médico assistente responsável pela transfusão  
 
de uma unidade de Hemocomponente ( Concentrado de Hemácias) da (o) paciente  
 
__________________________________________________________________  
 
Responsabilizo-me em realizar a transfusão de (___________________________) 
 
Sem a realização dos testes pré-transfusionais, por motivo de emergência associada  
 
a risco de morte iminente. 
 

 
 
 

Caçador,________ de______________de 20___. 
 
 
 
OBS.: 
 
 
 
 
 
 
 
Médico assistente solicitante:________________________________________ 
 
 
CRM_____________ . Carimbo. 
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ANEXO III 

 
 
 
 

EXEMPLO DE PROTOCOLO PARA LIBERAÇÃO DE CONCENTRADO DE  
HEMÁCEA INCOMPATÍVEL 

 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu, _______________________________ médico assistente responsável pela 
 
 transfusão de uma unidade de Hemocomponente da (o) paciente:__________ 
 
___________________________________. Responsabilizo-me em realizar a  
 
transfusão de  (__________________________) com prova  de PAI   
 
INCOMPATÍVEL, em virtude da necessidade.  
 
 
Caçador,____ de ___________ de 20__. 
 
 
Obs.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médico assistente solicitante: _________________________________ 
 
 
CRM: __________ . Carimbo. 
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ANEXO IV 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES 

 
 

Nome: ________________________________ RG/CPF: ___________________ 
 
Eu acima identificado, na condição de paciente ou responsável legal pelo paciente 
_________________________________________________, estando em pleno 
gozo de minhas faculdades mentais, autorizo todos os profissionais vinculados á 
assistência do paciente, a realizar o tratamento hemoterápico, que inclui a transfusão 
de concentrado de hemácias, plasma, plaquetas/crio-precipitado. 
 

Este consentimento e as condutas médicas foram explicados de forma clara e 
objetiva, inclusive em relação a terapia transfusional e quanto aos benefícios e/ou 
riscos do tratamento, também me sendo permitido a realização de perguntas, onde 
todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. 

Estou ciente que podeá haver reações leves e graves, imediatas ou tardias da 
transfusão de sangue ou hemocomponentes, como náuseas, dispneia, reações 
alérgicas, reação febril, não hemolítica, hemolítica aguda, TRALI (Reação pulmonar 
aguda relacionada à transfusão), hipotensão, sobrecarga volêmica, contaminação 
bacteriana, doenças infecciosas, entre outros. 

Também estou ciente que caso ocorra alguma intercorrência grave durante ou 
após a transfusão de sangue e/ou hemocomponente, e o médico assistente julgar 
necessário, serei imediatamente submetido à devida assistência especializada. 

Fui prevenido quanto à possibilidade de infecção grave, sendo orientado a 
procurar o serviço de emergência caso apresente febre, mal-estar ou outra 
manifestação clínica não habitual, após a alta ambulatorial ou hospitalar. 

Estou ciente que mesmo com a realização de todos os exames sorológicos 
previstos em lei para garantir a segurança transfusional, como: hepatite B e C, HIV, 
Chagas, Sífilis e HTLV, estou submetido a um risco mínimo de adquirir alguma dessas 
doenças infecciosas pela transfusão de sangue e/ou hemocomponente. 

Fui informado que, pequenas amostras do meu sangue serão coletadas para a 
realização de testes pré-transfusionais e no surgimento de reações transfusionais 
imediatas ou tardias, para fornecer dados para estudos e investigação do Comitê 
Transfusional e Hemovigilância do HEMOSC.  

Possuo o direito de revogar esta autorização a qualquer momento, assumindo 
a inteira responsabilidade por esta decisão. 
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Por livre iniciativa autorizo a transfusão de sangue e/ou hemocomponente e 
também os procedimentos necessários para minimizar os efeitos colaterais e 
complicações que possam surgir, conforme a melhor conduta médica. 
 
 
Nome: _________________________                Nome:_______________________ 
RG/CPF________________________                CRM:____Carimbo:____________ 
Ass: Paciente/Responsável_________                Ass: Médico assistente__________ 
_______________________________                ____________________________ 
 
 
 
                 Local: _______________________ Data: ___/___/___. 
 
Se o paciente não puder assinar este termo de consentimento, por favor, indique a 
razão.______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Código de ética médica – Art. 59º.: É vedado ao médico deixar de informar ao paciente o 
diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao 
mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, neste caso, a comunicação deverá ser feita ao seu 
responsável legal. 
 
Lei 8.078 de 11/09/1990- Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Art. 9º- O fornecedor de 
produtos ou serviços potencialmente perigosos á saúde ou segurança deverá informar, de maneira 
ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de 
outras medidas cabíveis em cada caso concreto. 
 
 
Médico Responsável (em situações de emergência, dois médicos deverão assinar). 
 
(  ) Prestei todas as informações necessárias ao paciente ou seu representante legal, conforme termo       
acima. 
(  ) Não foi possível a coleta de dados deste Termo de Consentimento informado, por tratar-se de 
situação de EMERGÊNCIA. 
 
 
Caçador,__ de __________________ de 20___. 
 
 
__________________________________           _________________________________ 
Médico, CRM, Carimbo e assinatura.                    Médico, CRM, Carimbo e assinatura. 
 

 
REVOGAÇÃO:   
 
______________________________________ 
Paciente ou Responsável/ Representante legal    
 
 
 
Caçador,_____ de ______________ de 20___. 


