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1. Introdução 

 

 A transfusão de sangue é um recurso indispensável na medicina e responsável por salvas muitas 

vidas. No entanto, a decisão transfusional deve ser feita de maneira muito responsável e criteriosa uma vez 

que existem riscos inerentes ao ato transfusional. Somado a isto, o sangue é um recurso raro e limitado que 

só pode ser adquirido através da doação altruísta e voluntária. No Brasil a transfusão de sangue é regulada 

pela Lei 10.205, de 21 de Março de 2001 e regulado pelo Ministério da Saúde. Portanto a indicação 

transfusional poderá ser objeto de análise e aprovação da equipe médica do serviço de Hemoterapia, se 

baseando nos critérios transfusionais definidos neste manual em acordo com as indicações do Ministério da 

saúde. Todos médicos que prescrevem componentes hemoterápicos devem estar familiarizados com suas 

indicações e modo de prescrição, estes serão apresentados de modo resumido neste manual. 

 

2. Produção de Hemocomponentes 

 

 Os hemocomponentes são produtos obtidos no serviço de hemoterapia através da manipulação 

(centrifugação, separação, congelamento) do sangue total. Já os hemoderivados são produtos 

industrializados obtidos através do fracionamento e processamento do plasma. 

 Os hemocomponente são obtidos, na maioria das vezes, por coleta de sangue total mas também 

podem ser conseguidos por aférese específica, método mais complexo que será explicado neste manual. 
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2.1 Concentrado de Hemácias (CH) 
 

 Os concentrados de hemácias (CH) são obtidos através da centrifugação do sangue total (ST) e 

retirado maior parte do plasma. Seu volume final varia entre 280 e 320 mL. Deve ser mantido entre 2 ºC e 6 

ºC por 35 a 42 dias, dependendo da solução conservadora. 

 

Imagem Concentrado de Hemácias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Hemogo 
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2.1.1. Concentrado de Hemácias Irradiado (CHI) 
 

 É o concentrado de hemácias submetido a irradiação gama na dose de 25Gy. Mantém sua validade 

original ou a de 28 dias a contar da irradiação, a data que for atingida primeiro. A irradiação é utilizada para 

inativar os linfócitos do doador e prevenir a Doença do Enxerto Hospedeiro Associada a Transfusão (DECH-

AT). 

 

2.1.2. Concentrado de Hemácias Leucorreduzido (CHF) 
 

 É o CH submetido a filtração para remoção dos leucócitos. A filtração é capaz de remover 99% dos 

leucócitos e o produto final deve conter menos de 5x106 de leucócitos. Pode ser feita durante a coleta, no 

processamento da bolsa ou a beira leito no momento da transfusão. 

 

2.1.3. Concentrado de Hemácias Lavado (CHL) 
 

 É o processo de lavagem com solução saliva estéril do CH com o objetivo de eliminar o plasma e 

consequentemente as proteínas plasmáticas presentes na bolsa. Está indicado para receptores com histórico 

de reações alérgicas graves a transfusão, pacientes com deficiência de IgA e outras doenças com presença 

de anticorpos no plasma. Como o processo de lavagem leva a abertura do sistema e remoção de parte do 

anticoagulante o CH passa a ter a validade de 24 horas após a lavagem. 

 

2.1.4. CH por aférese 
 

 É obtido através de equipamento de coleta automatizada de um único doador, já é leucorreduzido 

durante o procedimento. 

 

2.1.5. CH congeladas 
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 O CH pode ser congelado utilizando o glicerol como substância crioprotetora eritrocitária. Uma vez 

congelado passa a ter validade de 10 anos. Após descongelamento deve ser utilizado em 24 horas. Está 

indicado principalmente em casos de sangues raros. 

 

 

2.1.6. CH Fenotipadas 
 

 Concentrados de hemácias em que é feita a pesquisa de antígenos eritrocitários específicos. São 

antígenos importantes para pacientes com possibilidade de serem politransfundidos ao longo da vida com 

anemias hereditárias. 

 

2.2. Componentes plaquetários (CP) 
 

 Os componentes plaquetários devem ser armazenados em temperatura ambiente entre 20 – 24 ºC, 

sob agitação constante. Sua validade é de 5 dias. 

 

Imagem Plaqueta 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Hemogo 

 

2.2.1. CP de Sangue Total (CP) 
 

 Obtido após a centrifugação do sangue total. Tem volume entre 50-70 mL e deve ter conteúdo 

plaquetário igual ou maior que 5,5 x 1010 plaquetas/unidade. 

 

2.2.2. Pool de CP (PCP) 
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 É obtido pela união, em sistema fechado, de 4 a 5 unidades de CP. O volume de 1 pool é de 200-250 

mL. 

 

 

2.2.3. CP por aférese (CPAF) 
 

 Obtido através da coleta automatizada a partir de um único doador. Com volume final de 200-250 mL 

seu conteúdo plaquetário equivale a 6 unidades de CP a partir do sangue total (igual ou superior a 3,0 x1011). 

 

Imagem Plaqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Hemogo 

 

2.2.4. CP Irradiados 
 

 São submetidos a irradiação gama com objetivo de prevenção da Doença do Enxerto Contra 

Associada a Transfusão (DECH-AT). 

 

2.3. Componentes Plasmáticos 
 

2.3.1. Plasma Fresco Congelado (PFC) 
 

 Obtido a partir de uma unidade de ST ou aférese e seu volume varia de 150-250 mL. Deve ser 

conservado em temperatura entre -20 °C e -30 °C com validade de 12 meses ou abaixo de -30 °C com 

validade de 24 meses, se utilizados exclusivamente com finalidade terapêutica poderão ser mantidos em 

temperatura igual ou inferior a -18 °C. 
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 Para que os fatores da coagulação sejam preservados é necessário que o processamento e 

congelamento ocorra em até 8 horas após a doação. Após o descongelamento deve ser transfundido 

imediatamente ou no máximo em 24 horas desde que armazenadas entre 2 °C e 6 ºC. 

 

2.3.2 Plasma Fresco Congelado de 24 Horas (PFC24) 

 

 Obtido a partir de uma unidade de ST e seu volume varia de 150-250 mL. Deve ser conservado em 

temperatura entre -20 °C e -30 °C com validade de 12 meses ou abaixo de -30 °C com validade de 24 meses, 

se utilizados exclusivamente com finalidade terapêutica poderão ser mantidos em temperatura igual ou 

inferior a  -18 °C. 

 Seu processamento e congelamento ocorre entre 8 e 24 horas após a doação. Após o 

descongelamento deve ser transfundido imediatamente ou no máximo em 24 horas desde que armazenadas 

entre 2 °C e 6 ºC. 

Imagem plasma fresco congelado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal Hemogo 
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2.3.3. Crioprecipitado (CRIO) 
 

 É obtido a partir do PFC e contém fator VIII, fibrinogênio, fator XIII, fator de von Willebrand e 

fibronectina. O seu volume varia de 15 a 20 mL. 

 

Imagem crioprecipitado 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Arquivo pessoal Hemogo 

 

2.4. Concentrado de granulócitos 
 

 Produto obtido somente através da coleta automatizada por aférese de um único doador. Deve conter 

um número igual ou superior a 1,0x1010 granulócitos e volume < 500 mL. Embora a validade seja de 24 horas, 

deve ser transfundido o mais breve possível. Até ser transfundido deve ser armazenado à temperatura de 4 ± 

2 ºC. Deve sempre ser irradiado e nunca utilizar filtrado com filtro de leucócitos. 
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Quadro 1 — Principais hemocomponentes disponíveis como arsenal terapêutico 
 

HEMOCOMPONENTE FORMAS DE OBTENÇÃO CARACTERÍSTICAS TEMPERATURA DE 
ARMAZENAMENTO 

Concentrado de Hemácias 
(CH). 

Centrifugação do sangue total 
(ST), removendo-se o plasma 
da massa eritrocitária da bolsa 
ou por aférese de doador 
único. 

Eritrócitos e pequena 
quantidade de plasma. 
Hematócrito: em torno de 70%. 
Volume aproximado: 220/280 
mL 

2 ºC a 6 ºC. 

Concentrado de Plaquetas 
(CP). 

Centrifugação de uma unidade 
de sangue total ou por aférese 
de doador único. 

CP obtida de ST : > 5,5 X 1010 

plaquetas por bolsa. pH ≥ a 

6,4. Volume aproximado 50 

mL. CP obtida por aférese: > 

3,0 X 1011 plaquetas por bolsa. 

Volume aproximado: 200 mL a 

300 mL. 

22 ± 2°C, sob agitação 
constante. 

Plasma fresco congelado 
(PFC). 

Centrifugação do sangue total 
e congelado completamente 
em até 8 horas depois da 
coleta do sangue. 

Rico em fatore de coagulação 
(V, VII e IX) e fibrinogênio. 
Volume aproximado :> 180 mL 

18 °C negativos. 
Recomendada 25 ºC negativos 
ou inferior. 

Plasma isento do 
crioprecipitado (PIC). 

Plasma fresco congelado do 
qual foi retirado, em sistema 
fechado, o crioprecipitado. 

Depletado de FVIII, 
fibrinogênio e multímeros de 
alto pelo molecular de Fator de 
von Willebrand, embora 
contenha a metaloproteínase 
responsável por sua 
metabolização. Volume: 150 
mL a 200 mL. 

18 ºC negativos. 
Recomendada 25 ºC negativos 
ou inferior. 

Plasma fresco congelado de 24 
horas (PFC24). 

Plasma fresco congelado 
separado a partir de 1 unidade 
de sangue total por 
centrifugação, entre 8 e 24 
horas após a coleta, e 
congelado completamente, no 
máximo em uma horam 
atingindo temperaturas iguais 
ou inferiores a 30 ºC negativos. 

Apresenta redução variável de 
fatores V e VIII, em relação ao 
PFC. Volume aproximado: 200 
mL a 250 mL. 

18 ºC negativos. 
Recomendada 25 ºC negativos 
ou inferior. 

Crioprecipitado (CRIO). Fração de plasma insolúvel em 
frio, obtida a partir do PFC. 

Glicoproteínas de alto peso 
molecular como de Fator VIII, 
Fator VIII :v WF (fator von 
Willebrand), fibrinogênio, Fator 
XIII e fibronectina. Volume 
aproximado: 15 mL. 

18 ºC negativos. 

Recomendada 25 ºC negativos 

ou inferior. 

 

Concentrado de granulócitos 
(CG). 

Aférese de doador único. Deve conter no mínimo 1,0 x 
1010 granulócitos. Contém 
outros leucócitos, plaquetas e 
cerca de 20 mL a 50 mL de 
hemácias. Volume aproximado: 

Devem ser transfundidos assim 
que possível após a coleta. Se 
inevitável, armazenar entre 20 
ºC e 24 ºC, em repouso, e por, 
no máximo, 24 horas. 
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220 mL. 

Fonte: Bárbara de Jesus Simões 
 
 

 

3. Princípios gerais da transfusão 

 

 No momento da decisão médica da necessidade transfusional as condições clínicas do paciente, e 

não somente resultados laboratoriais, devem ser levados em conta. O procedimento transfusional apesar dos 

grandes avanços ainda apresenta riscos (doença infecciosa, imunossupressão, aloimunização), devendo ser 

realizado somente quando existe indicação precisa e nenhuma outra opção terapêutica. A decisão deve ser 

compartilhada com o paciente ou seus familiares, se este não tiver condição de entendimento, os riscos 

devem ser discutidos e todas as dúvidas devem ser esclarecidas. É necessário que o paciente formalize 

através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre Esclarecido sua ciência e autorização para o 

procedimento transfusional. 

 

Considerações gerais sobre a transfusão 

• A requisição do produto hemoterápico deve ser preenchida da forma mais completa possível, 

prescrita e assinada por médico e estar registrada no prontuário médico do paciente; 

• Deve ser feita a conferência da identificação do paciente e comparação com a requisição 

transfusional; 

• Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 4 horas. Quando este período for 

ultrapassado a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada; 

• Todo o produto hemoterápico deve ser transfundido com equipo com filtro específico de 170µ capaz 

de reter coágulos e agregados; 

• É importante diminuir a febre antes da transfusão, porque o surgimento de febre pode ser um sinal de 

hemólise ou de outro tipo de reação transfusional; 

• A necessidade de aquecer um produto hemoterápico antes da transfusão ocorre geralmente nas 

transfusões macicas e rápidas e deve ser feita de forma controlada, com aquecedores próprios dotados de 

termômetro e alarme sonoro, sob orientação e monitoramento de profissional responsável; 

• Não deve ser adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido; 

• Os Concentrados de Hemácias (CH) podem ser transfundidos em acesso venoso compartilhado, 

apenas, com cloreto de sódio 0,9% (SF). Soluções como Ringer Lactato, soluções Glicosadas ou hipotônicas 

não podem ser infundidas no mesmo acesso pelo risco de gerar hemólise. No caso de cateteres de múltiplos 
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lúmen de colocação central pode haver infusão concomitante, pois os lúmen são separados e não há mistura 

com o hemocomponente. 

 

4. Reação transfusional 

 

 A reação transfusional é definida como qualquer sinal ou sintoma que ocorra em decorrência da 

transfusão de sangue ou hemocomponentes. As reações podem ser divididas em imediatas (dentro das 

primeiras 24horas após a transfusão) ou tardias, imunológicas e não imunológicas. É de extrema importância 

que toda equipe de saúde envolvida na prescrição e administração do sangue saiba reconhecer e orientar a 

estratégias envolvidas na prevenção e tratamento das reações. 

 

Quadro 2 —Principais reações transfusionais 

 IMUNE NÃO-IMUNE 

IMEDIATA Reação febril não-hemolítica (RFNH). Sobrecarga circulatória associada à transfusão 
(SC/TACO). 

Reação hemolítica aguda imune (RHAI). Contaminação bacteriana (CB). 

Reação alérgica (leve, moderada, grave) (ALG). Hipotensão relacionada à transfusão (HIPOT). 

Lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão 
(TRALI – Transfusion Related Acute Lung Injury). 

Hemólise não imune aguda (RHANI). 

Distúrbios metabólicos (DM). 

Embolia aérea. 

Hipotermia. 

TARDIA Aloimunização eritrocitária (ALO/PAI). Hemossiderose (HEMOS). 

Aloimunização HLA. Transmissão de doenças infecciosas (DT). 

Doença do enxerto-contra-hospedeiro pós-
transfusional (DECH/GVHD). 

Púrpura pós-transfusional (PTT). 

Imunomodulação. 

Fonte: Silvana Btagini e Youko Nukut 
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4.1 Sinais e Sintomas 
 

Os sinais e sintomas que mais frequentemente estão associados a essas ocorrências são: 

• Febre (temperatura ≥ 38 ºC) ou aumento de pelo menos 1 ºC em relação ao valor pré-transfusional; 

Tremores e calafrios associados ou não à febre; 

• Alterações cutâneas (pápula, prurido, urticária, edema localizado ou generalizado); 

• Alterações agudas na pressão arterial (hipertensão ou hipotensão); 

• Alterações respiratórias (dispneia, taquipneia, hipóxia e sibilos); 

• Náusea (com ou sem vômito); 

• Dor no local da infusão, dor torácica, dor abdominal ou dor lombar; 

• Manifestações hemorrágicas. 

 

 Atenção 

• Choque instalado após o início da transfusão, combinado com febre, tremores, hipotensão e/ou 

falência cardíaca de alto débito é muito sugestivo de contaminação bacteriana do hemocomponente. No 

entanto, também pode acompanhar quadro de reação hemolítica aguda imunológica; 

•  Falência circulatória, sem febre, tremores e/ou calafrios, sugere anafilaxia; 

• Alteração na coloração da urina pode ser o primeiro sinal de reação hemolítica aguda em pacientes 

anestesiados ou comatoso. 

 

4.2 Conduta Clínica 
 

 Frente a qualquer sinal ou sintoma diretamente relacionado com a transfusão de sangue ou 

hemocomponente: 

• Interromper imediatamente a transfusão e comunicar o médico responsável pelo paciente; 

• Manter acesso venoso com solução salina (0,9%); 

• Verificar sinais vitais e observar o estado cardiorrespiratório; 

• Verificar todos os registros, formulários e identificação do receptor e do hemocomponente; 

• Verificar, à beira do leito, se o hemocomponente foi corretamente administrado ao paciente desejado; 

• Avaliar se ocorreu uma reação e procurar classificá-la para adequar a melhor conduta terapêutica; 
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Notificar o serviço de hemoterapia 

• Manter equipo, filtro de macroagregados e bolsa intactos e encaminhar esse material de volta ao 

serviço de hemoterapia; 

• Avaliar a possibilidade de reação hemolítica, TRALI, anafilaxia e sepse relacionada à transfusão, 

situações nas quais são necessárias condutas específicas de urgência; 

• Se existir a possibilidade de algumas destas reações supracitadas, coletar e enviar uma amostra pós-

transfusional junto com a bolsa e os equipos (garantir que não haja contaminação bacteriana dos equipos) ao 

serviço de hemoterapia, assim como amostra de sangue e/ou urina para o laboratório clínico, quando 

indicado pelo médico; 

• Registrar as ações no prontuário do paciente. 

 

Atenção 

• Preferencialmente, as amostras do receptor devem ser coletadas de outro acesso venoso que não 

aquele usado para a transfusão do componente sanguíneo. 

• Em casos de reação urticariforme ou sobrecarga circulatória, não é necessária a coleta de amostra 

sanguínea pós-transfusional. 

 

4.3. Prevenção das Reações Transfusionais 
 

• Treinamento dos profissionais da saúde quanto às normas de coleta e identificação de amostras e do 

paciente; 

• Avaliação criteriosa da indicação transfusional; 

• Avaliar transfusões consideradas “de urgência”; 

• Realizar uma história pré-transfusional detalhada, incluindo história gestacional, transfusional, 

diagnóstico e tratamentos anteriores; 

• Atenção em todas as etapas relacionadas à transfusão; 

• Atenção redobrada na conferência da bolsa e do paciente à beira do leito; 

• Infundir lentamente os primeiros 50 mL da unidade; 

• Conforme o tipo e a frequência da reação transfusional, usar pré-medicações, hemocomponente 

leucorreduzido, irradiado ou lavado. 
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Quadro 3 — Resumo das reações transfusionais imediatas 

 

Reação Sinais/Sintomas Incidência Conduta Laboratorial Conduta Clínica Prevenção 

TRALI Qualquer 
insuficiência 
respiratória aguda 
relacionada a 
transfusão (até 6 
horas após); 
Febre. 

1: 5000-
190.0000 
transfusões. 

Afastar sobre carga 
circulatória, RHAI e 
contaminação bacteriana; 
RX tórax; 
Ecocardiograma; 
Pesquisa de 
Acantileucocitário doador 
e/ou receptor. 

Suporte 
respiratório. 

Não há unanimidade. 
Evitar uso de plasma 
feminino e de doadores 
relacionado com eventos 
anteriores de TRALI. 
 
 

Sobrecarga 
volêmica. 

Dispnéia, cianose, 
taquicardia, 
hipertensão e 
edema pulmonar. 

<1% RX Tórax. Suporte de O2 e 
diuréticos. 

Aliquotar o 
hemocomponente, uso 
de diurético prévio. 

Contaminação 
Bacteriana. 

Tremores 
intensos, calafrios, 
febre elevada 
(>40 -42 ºC) e 
choque. 

Variável 
1:3000-
1:123.0000 

Afastar hemólise aguda 
imune, cultura do 
componente e do receptor. 

Instituir cuidados 
de terapia 
intensiva; 
Antibiótico de 
amplo espectro. 

Seguir rigorosamente 
todas as normas 
preconizadas desde a 
coleta até a transfusão. 

Hipotensão 
relacionada à 
transfusão. 
(HIPOT) 

Hipotensão, rubor, 
ausência de febre, 
calafrios ou 
tremores. 

Desconhecida. Não se aplica. Terapia de 
suporte se 
necessário. 

Utilizar componente 
filtrado pré-
armazenamento se 
associado a uso de ECA. 

Hemólise aguda 
não-imune 
(RHANI). 

Oligossintomática; 
Atenção à 
presença de 
hemoglobina e 
hemoglobinemia. 

Desconhecida. Inspeção visual do plasma 
e urina do paciente; 
TAD negativo. 

Terapia de 
suporte se 
necessário. 

Seguir rigorosamente 
todas as normas 
preconizadas da coleta à 
transfusão. 

DM (hipocalcemia, 
hipomagnesemia). 

Parestesia, 
tetania, arritmia 
cardíaca. 

Desconhecida. Dosar cálcio e magnésio 
iônico; 
ECG com alargamento do 
intervalo QT. 

Infusão lenta de 
cálcio e/ou 
magnésio com 
monitorização 
periódica dos 
níveis séricos. 

Monitorização dos níveis 
de cálcio e magnésio em 
situações de transfusão 
maciça. 

Embolia Aérea. Dispnéia e 
cianose súbita, 
dor, tosse, 
hipotensão, 
arritmia cardíaca. 

Rara. Não se aplica. Deitar paciente 
em decúbito 
lateral esquerdo, 
com as pernas 
acima do tronco 
e da cabeça. 

Não utilizar infusão sob 
pressão se sistema 
aberto. 

Hipotermia. Desconforto, 
calafrios, queda 
da temperatura, 
arritmia cardíaca e 
sangramento por 
alteração da 
hemostasia. 

Desconhecida. Não se aplica. Diminuir o tempo 
de infusão, 
aquecimento dos 
CH e/ou PFC, 
terapia conforme 
as 
intercorrências. 

Aquecer os 
hemocomponentes se 
previsto infusão acima de 
15 mL/Kg/hora por mais 
de 30 minutos. 

Fonte: Silvana Biagini e Youko Nukui 
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RHAI: Reação Hemolítica Aguda Imunológica 

RFNH: Reação Febril Não Hemolítica 

RALG: Reação Alérgica 

TRALI: Transfusion Related Lung Injury (Lesão aguda pulmonar relacionada à transfusão, ou edema pulmonar agudo não-

cardiogênico) 

DM: Distúrbios metabólicos 

 

5. Uso clínico dos Hemocomponentes 

 

5.1 Concentrado de Hemácias 
 

 Avaliar o nível de hemoglobina do paciente e sua condição clínica, incluindo velocidade da queda da 

hemoglobina, volemia do paciente, presença de sintomas de descompensação clínica pela anemia como 

Hipotensão postural, lipotimia ou síncope, taquipneia, dor precordial, e taquicardia não responsiva a volume. 

Sempre avaliar a possibilidade de tratamentos alternativos ao uso da transfusão. 

 

5.1.1. Hemorragias agudas 
 

As perdas sanguíneas podem ser classificadas em: 

• Hemorragia classe I - perda de até 15% do volume sanguíneo; 

• Hemorragia classe II - perda sanguínea de 15% a 30%; 

• Hemorragia classe III - perda de 30% a 40%; 

• Hemorragia classe IV - perda maior que 40%. 

 A transfusão de CH está recomendada após perda volêmica superior a 25% a 30% da volemia total. 

 Pacientes com hemorragia classe III e IV podem evoluir para óbito por falência múltipla de órgãos se 

não forem submetidos a esquemas de ressuscitação na primeira hora. A transfusão de CH está recomendada 

após perda volêmica superior a 25% a 30% da volemia total. 

 O Hematócrito não é um bom parâmetro para avaliar a necessidade transfusional uma vez que só 

começa a diminuir em torno de duas horas após o sangramento agudo. 
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5.1.2. Paciente Normovolêmico 
 

• Se Hb 7 g/dL, a transfusão de CH geralmente não está indicada em pacientes adultos e 

hemodinamicamente estáveis, incluindo pacientes críticos; avaliar criteriosamente a necessidade de 

transfusão baseado no quadro clínico e doença de base; 

• Se Hb < 8 g/dL, a transfusão pode ser benéfica em pacientes com doenças cardiovasculares ou 

pulmonares graves; 

• Se Hb > 9 g/dL, a transfusão quase nunca está indicada. 

 

Atenção: Estas recomendações acima não se aplicam para pacientes com doença coronariana aguda, 

plaquetopenia severa (com risco de sangramento) e anemias crônicas dependentes de transfusão. 

 

5.1.3. Indicações na Pediatria 
 

• Transfusão usualmente não está indicada se Hb >7 g/dL para pacientes pediátricos hospitalizados e 

hemodinamicamente estáveis, incluindo pacientes críticos. 

 

Atenção: A recomendação acima pode não ser aplicável para neonatos (até 28 dias) e crianças com 

instabilidade hemodinâmica, hipoxemia severa, perda sanguínea aguda ou doença cardíaca cianótica. 
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Quadro 4 — Diretrizes de transfusão para hemácias em lactentes menores de 4 meses 

1. Hematócrito <20% e anemia sintomática (taquicardia, taquipnéia). 

2. Hematócrito <30% e qualquer um dos seguintes: 

a) Em capa de oxigênio <35%; 

b) Com oxigênio por cânula nasal; 

c) Em pressão positiva contínua nas vias aéreas e / ou ventilação mandatória intermitente em ventilação mecânica com pressão 

média nas vias aéreas <6 cm de água; 

d) Com taquicardia ou taquipnéia significativa (frequência cardíaca> 180 batimentos/minuto por 24 horas, frequência respiratória> 

80 batimentos/minuto por 24 horas); 

e) Com apnéia ou bradicardia significativa (> 6 episódios em 12 horas ou 2 episódios em 24 horas que requerem ventilação com 

bolsa e máscara durante o recebimento de doses terapêuticas de xantinas); 

f) Com baixo ganho de peso (<10 g / dia observado ao longo de 4 dias enquanto recebe ≥ 100 kcal/Kg dia). 

3. Hematócrito <35% e um dos seguintes: 

a) Em capa de oxigênio> 35%; 

b) Em pressão positiva contínua nas vias aéreas/ventilação intermitente com pressão média nas vias aéreas ≥ 6-8 cm de água. 

4. Hematócrito <45% e um dos seguintes: 

a) Na oxigenação por membrana extracorpórea; 

b) Com cardiopatia cianótica congênita. 

 

 

 



 

       
Documento controlado 

pelo Escritório da 

Qualidade do HEMOCEN-

TRO DE GOIÁS. Não é 

permitido a cópia, 

impressão ou distribuição 

sem autorização  

Identificação Armazenamento/ Preservação Acesso Recuperação Retenção Descarte 

 Cód. HCG DM DIS 01.00 
Versão: 00 1 – Pág. 20 de 40 

Arquivos específicos das áreas/ 
cópia digital qualidade 

Pasta específica/ colabo-
radores da área 

Cód. Identificação 1 Ano Reciclagem 

 

 

 

 

5.1.4. Dose e Modo de administração 
 

Quadro 5 — Componentes do sangue e dosagem de pequenos volumes em pacientes neonatais e pediátricos 

Componente Dose Incremento esperado 

Glóbulos vermelhos 10-15 mL/Kg Aumento de Hemoglobina 2-3 g/dL 

Plasma Fresco Congelado 10-15 mL/Kg 15%-20% aumento nos níveis de fator (assumindo 
100% de recuperação) 

Plaquetas (derivadas de sangue total ou 
aférese) 

1 unit/para cada 10 Kg 
Se paciente < 10Kg: 10mL/Kg 

50,000/pL aumento na contagem de plaquetas 
(assumindo 100% de recuperação) 

Crioprecipitado 1 unidade para cada 10 Kg 
Se paciente < 10Kg: 10mL/Kg 

60-100 mg/dL aumento do fibrinogênio (assumindo 
100% de recuperação) 
 

 

  

          Deve ser transfundida a quantidade de hemácias suficiente para a correção dos sinais/sintomas de 

hipóxia, ou para que a Hb atinja níveis aceitáveis. Em indivíduo adulto de estatura média, a transfusão de 

uma unidade de CH normalmente eleva o Ht em 3% e a Hb em 1 g/dL. Em pacientes pediátricos, cada 3 

mL/Kg aumente 1 g/dL na hemoglobina ou 3% no hematócrito; em média se utiliza de 10 a 15mL/Kg. O tempo 

de infusão de cada unidade de CH deve ser de 60 min a 120 minutos (min) em pacientes adultos não 

devendo exceder 4 horas. Em pacientes pediátricos, não exceder a velocidade de infusão de 

20-30mL/Kg/hora. 
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5.2. Concentrado de Plaquetas 
 

 A transfusão de plaquetas pode ser indicada para prevenir (profilática) ou tratar (terapêutica) um 

episódio hemorrágico. 

 

5.2.1. Indicação de Transfusão profilática de plaquetas 
 

• Pacientes com contagem plaquetária ≤ 10.000/mm3: mesmo que estáveis e sem sangramentos ativos. 

Esta orientação é devido ao risco de hemorragias em contagens plaquetárias deste nível; 

• Pacientes com fatores de risco adicionais para sangramento (ex: sepse, febre alta, anormalidades da 

hemostasia, etc.) devem receber transfusão com contagem plaquetária ≤ 20.000/mm3; 

• Pacientes com falência medular crônica, sem sangramento ativo ou infecção (transfusão profilática) 

com contagem plaquetária ≤ 5.000/mm3; 

• Em caso de procedimentos invasivos, seguir quadro abaixo: 

 

Quadro 6 — Contagem de plaquetas para realização de procedimentos invasivos 

Procedimento Contagem plaquetária mínima (x 109/L) 

Anestesia epidural, inserção & remoção 80 

Biopsia hepática percutânia 40-50 

Broncoscopia sem biópsia 20 

Broncoscopia com biópsia 50 

Cirurgia com circulação extracorpórea (CEC) 100 

Cirurgia de grande porte 50 

Cirurgia de SNC e oftalmológica 100 

Endoscopia digestiva alta (EDA) sem biópsia 20 

Endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia 50 

Extração dentária 50 

Punção lombar em adulto 40 

Punção venosa central 20 

Instalação de cateter venoso central 20 

Plaquetopenia por transfusão maciça 50 

Procedimento invasivo em cirróticos 30-50 

Fonte: Manual de transfusão fundação pró sangue 2018. 
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5.2.2. Indicação de Transfusão Terapêutica em Adultos 
 

• Pacientes com sangramento ativo e contagem plaquetária ≤ 50.000/mm3, na ausência de 

sangramento de causa cirúrgica; 

• Pacientes com trauma ou sangramento em SNC e/ou oftálmico, com contagem plaquetária 

≤ 100.000/mm3; 

• Pacientes com sangramento não considerado severo, sem risco de morte, com contagem plaquetária 

≤ 30.000/mm3; 

• Pacientes com disfunção plaquetária, com sangramento ou pré-cirúrgico. 

 

5.2.3. Condições Especiais 
 

• Disfunção Plaquetária Congênita para realizar procedimentos ou com sangramento ativo: 

Tromboastenia de Glanzmann considerar o uso de FVII. Se a decisão for por transfusão de plaquetas, utilizar 

preferencialmente plaquetas HLA compatíveis. Outras Trombocitopatias considerar ácido tranexâmico e 

DDAVP como primeira linha; 

•  Disfunção Plaquetária Adquirida (ocorrem em pacientes que utilizam drogas anti-plaquetárias ou 

tenham uremia); 

•  AAS: Não utilizar transfusão de plaquetas pré-procedimento caso a droga não tenha sido 

descontinuada. 

Utilizar medidas hemostáticas gerais para tratar o sangramento nos pacientes em uso de aspirina, 

antagonista de P2Y12 ou inibidor de glicoproteína IIa/IIIb. Considerar o uso de ácido tranexâmico após 

avaliação do risco/benefício. 

• Coagulação Intravascular Disseminada (CID) Pré-Procedimento ou Uso Terapêutico Considerar os 

gatilhos acima ou avaliação individualizada; 

• Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT) Transfusão de plaquetas só indicada se houver risco de 

morte decorrente do sangramento, pois a transfusão aumenta o risco de trombos; 

• Trombocitopenias Imunes (Púrpura Trombocitopênica Imunológica, Trombocitopenia Induzida por 

Heparina (tipo II), Púrpura Pós-Transfusional) Pré-procedimento quando outra terapia for ineficaz; o 

procedimento é urgente ou há risco de morte devido a sangramento. Em PTI, considerar administração 
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conjunta de imunoglobulina endovenosa. Na púrpura pós-transfusional (PPT), imunoglobulina é o tratamento 

de escolha. 

 

Atenção 

• Não é recomendada a transfusão profilática de concentrado de plaquetas para pacientes não 

plaquetopênicos submetidos à cirurgia cardíaca com circulação estratégica circulação extracorpórea (CEC); 

• Não é recomendada a transfusão profilática de concentrado de plaquetas para inserção periférica de 

cateter central (PICCs); 

• Não é recomendada a transfusão profilática de concentrado de plaquetas para remoção ou 

tunelização de cateteres venosos centrais; 

•  Não é recomendada a transfusão profilática de concentrado de plaquetas para cirurgia de catarata; 

• Não há consenso sobre a transfusão de concentrado de plaquetas para pacientes recebendo drogas 

antiplaquetárias com sangramento intracraniano (traumático ou espontâneo); 

•  Todas as transfusões de plaquetas devem ser precedidas por uma contagem laboratorial recente (no 

mesmo dia); 

• Preferivelmente, transfundir concentrado de plaquetas ABO idêntico. No entanto, concentrado ABO 

não idênticos podem ser transfundidos quando não houver esta disponibilidade; 

• Preferencialmente, usar unidades Rh negativas para pacientes Rh negativo, do sexo feminino, em 

idade fértil; 

•  Sugere-se a administração de globulina anti-D, para pacientes do sexo feminino Rh(D) negativo em 

idade fértil, quando expostas a componentes Rh(D) positivos; 

• Quando indicada a transfusão de CP pré-procedimento, realizar a transfusão imediatamente antes ou 

o mais próximo possível da intervenção. 

 

5.2.4. Compatibilidade ABO e RhD 
 

 As plaquetas possuem antígenos ABO na sua superfície e níveis de expressão variáveis 

individualmente. Existem evidências de que a transfusão de CP ABO incompatíveis reduz, aproximadamente, 

20% o incremento da contagem pós-transfusional. Deve-se preferir transfusão de CP ABO compatível, porém, 

se esta não for possível, optar por transfusões de unidades ABO incompatíveis em pacientes que não 

necessitarão de suporte crônico. A aloimunização contra o antígeno RhD está associada à contaminação por 

hemácias dos CP. Nos pacientes RhD negativos sempre procurar bolsas RhD negativos (mesmo que seja 

necessário reduzir o volume da transfusão de CP); no caso de não houver possibilidade de receber somente 
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bolsas RhD negativos a aloimunização pode ser evitada utilizando-se imunoprofilaxia anti-D (imunoglobulina 

anti-D). 

 

5.2.5. Dose e administração 
 

• Adultos: 1 unidade para 10 Kg/peso; 

• Pediatria: crianças até 10 Kg utilizar o cálculo de 10 mL/Kg. Para crianças com mais de 10 Kg, uma 

unidade para cada 10 Kg de peso. 

 

5.2.6. Refratariedade transfusional 
 

Refratariedade plaquetária é definida como incremento plaquetário inadequado após a transfusão de 

concentrado de plaquetas, em, pelo menos, duas transfusões, com plaquetas recentemente coletadas e ABO 

compatíveis. As causas de refratariedade plaquetária (RP) podem ser subdivididas em não imunes e imunes. 

• Não Imunes: Esplenomegalia, febre, CID, hemorragias, drogas e doença veno-oclusiva; 

• Imunes: A principal causa é a aloimunização HLA e, em menor frequência, a antígenos do sistema 

HPA. 

A maior parte da refratariedade ocorre por causas não imunes. Dentre as causas imunes a aloimunização 

HLA é a maior responsável. 

 

O cálculo adotado para avaliar o incremento plaquetário é: 

 

CCI = IP x SC x 1011 
 N 
 

Onde: 
IP = incremento na contagem de plaquetas (x109/L) (contagem pós-transfusional – contagem pré-transfusional) 
 
SC = superfície corpórea (m2) 
 
N = número de plaquetas transfundidas (x 1011/L) (contagem plaquetária do “pool” ou concentrado de plaquetas por aférese x 
volume do hemocomponentes) 
 
 
Se o CCI for <5000 = Refratariedade Plaquetária 

Fonte: Manual de transfusão fundação pró sangue 2018. 
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Para realização do cálculo do CCI 

• O componente plaquetário deve ter tipagem ABO isogrupo com o paciente e deve ter até 72 horas de 

estocagem; 

• A contagem plaquetária pré-transfusão do paciente deve ser coletada próxima ao horário da infusão; 

• A contagem plaquetária pós-transfusão deve ser realizada 01 hora e 24 horas após a transfusão do 

componente plaquetário. 

 

5.2.7. Transfusão de plaquetas na pediatria 
 

Quadro 7 — Diretrizes para Transfusão de Plaquetas em Recém-Nascidos e Crianças Mais Velhas 

Com trombocitopenia 

1. Contagem de plaquetas de 5.000 a 10.000/pL com falha na produção de plaquetas 

2. Contagem de plaquetas <30.000/pL em neonatos com falha na produção de plaquetas 

3. Contagem de plaquetas <50.000/pL em neonatos prematuros estáveis: 

 a) Com sangramento ativo, ou 

 b) Antes de um procedimento invasivo, com falha na produção de plaquetas. 

4. Contagem de plaquetas <100.000/pL em neonatos prematuros doentes 

 a) Com sangramento ativo, ou 

 b) Antes de um procedimento neurológico ou oftalmológico 

Sem Trombocitopenia 

1. Sangramento ativo em associação com defeito plaquetário qualitativo 

2. Sangramento excessivo inexplicável em um paciente submetido à circulação extracorpórea. 

3. Paciente submetido a ECMO com: 

 a) Uma contagem de plaquetas de <100.000 / pL, ou 

 b) Maior contagem de plaquetas e sangramento 

DIC = disseminated intravascular coagulation (coagulação intravascular disseminada); ECMO = extracorpareal membrane 
oxygenation (oxigenação por membrana extracorpareal). 
 

Fonte: Associação Americana de Bancos de Sangue, manual técnico, Ed 2014. 
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Seleção do Hemocomponente 

 

Compatibilidade ABO/RhD sempre que possível, plaquetas devem ser ABO e RhD idênticas ao receptor. O 

uso de plaquetas ABO incompatíveis é aceitável para as crianças maiores de 2 anos. Já as menores devem 

receber plaquetas ABO compatíveis sempre que possível, devido à sua pequena volemia. 

• Leucorredução: as indicações específicas do uso de concentrado de plaquetas desleucocitadas em 

Pediatria seguem os mesmos critérios estabelecidos para os CH; 

• Indicações de irradiação podem ser encontradas no capítulo Procedimentos Especiais. 

 

5.2.8. Alternativas ou terapia conjunta a transfusão de plaquetas 
 

• Administrar ácido tranexâmico precocemente em pacientes de trauma com risco de sangramento; 

• Utilizar ácido tranexâmico em pacientes cirúrgicos com previsão de sangramento ≥ 500mL, na 

ausência de contraindicações; 

• Considerar ácido tranexâmico como alterativa ou conjuntamente com transfusão de concentrado de 

plaquetas, em pacientes com plaquetopenia crônica por falência medular; 

• Considerar uso de fibrinogênio ou crioprecipitado em sangramento peri-operatório associado com 

trauma, se fibrinogênio <150 mg/dL ou diante de sinais de deficiência funcional do fibrinogênio (TEG/ 

ROTEM). 

 

5.3. Plasma Fresco congelado (PFC) 
 

5.3.1. Indicações 
 

• Correção de deficiências congênitas ou adquiridas isoladas ou combinadas de fatores da coagulação 

(na ausência de concentrado de fatores industriais); 

• Sangramento cirúrgico com RNI, TTPa ou TP >1,5 vezes acima do valor normal (na ausência de 

fatores de coagulação industriais); 

• Pacientes cirróticos pré ou durante procedimentos, considerar transfusão de PFC se RNI, TTPa ou 

TP >1,5; 

• Transfusão maciça pode ter indicação de liberação precoce de plasma fresco na ausência de testes; 

• Reversão da anticoagulação com warfarina em situações de emergência com sangramento ativo. 
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Atenção 

• Não é necessária a realização de provas de compatibilidade antes da transfusão de PFC.; 

• Preferencialmente, deve ser utilizado hemocomponente do mesmo tipo ABO do receptor. Se não 

houver disponibilidade, utilizar tipo sanguíneo compatível com as hemácias do receptor. 

 

5.3.2. Situações em que o PFC não está indicado 
 

• Primeira escolha na reversão de anticoagulação oral com warfarina. Se o paciente está somente com 

elevação de RNI, sem sangramento, a melhor opção é uso de vitamina K (fitomenadiona); 

• Reversão da ação de heparina; 

• Reversão da ação de inibidor de Fator Xa ou Fator Iia; 

• Procedimento em pacientes com TTPA, TAP, RNI menor que 1,5x o normal. 

 

5.3.3. Dose e administração 
 

A dose inicial de 10 mL/Kg promove um aumento de 15% a 20% dos níveis dos fatores da coagulação sob 

condições favoráveis de recuperação. O intervalo dependerá da doença de base e gravidade do sangramento. 

 

5.4. Crioprecipitado (Crio) 
 

5.4.1. Indicações 
 

• Repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia ou indicação de procedimento invasivo na 

deficiência isolada, congênita ou adquirida de fibrinogênio, quando não houver disponibilidade do concentrado 

de fibrinogênio industrial; 

• Repor fibrinogênio em pacientes com sangramento maciço, se concentração de fibrinogênio < 150 – 

200 mg/dL, quando não se dispuser do concentrado de fibrinogênio industrial; 

• Repor Fator XIII em pacientes com hemorragia ou com indicação de procedimento invasivo por 

deficiência deste fator, quando não se dispuser do concentrado de fator XIII industrial; 

• Tratamento de sangramento em pacientes com doença de von Willebrand ou hemofilia A, na ausência 

de concentrado de fator industrial. 
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5.4.2. Dose e administração 
 

 A dose habitual é de 1 unidade/10 Kg de peso. 

 

6. Indicação de procedimentos especiais para os hemocomponentes 

 

6.1. Deleucotização (filtração) 
 

• Hemoglobinopatias. 

• Anemias hemolíticas hereditárias. 

• Antecedente de duas ou mais reações febris não-hemolíticas (RFNH). 

• Síndromes de imunodeficiências congênitas. 

• Candidatos a transplante de medula óssea. 

• Anemia aplástica. 

• Doenças onco-hematológicas (leucemia, linfomas, tumores sólidos) 

• Portadores de doença plaquetária cuja necessidade transfusional é frequente. 

• Prevenção de Infecção para CMV nas seguintes situações: 

− Paciente HIV positivo com sorologia negativa para CMV. 

− Candidato a transplante de órgãos e medula óssea se doador e receptor forem negativos para CMV. 

− Transfusão intrauterina. 

− Gestantes com sorologia não-reativa ou desconhecida para CMV. 

− Recém-nascidos prematuros e de baixo peso (1.200g) de mães CMV negativas ou com status 

sorológico desconhecido. 

 

 

 

 

 

 

6.2. Irradiação 
 

• Transfusão intrauterina; 
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• Exsanguineo transfusão é recomendado, mas se a irradiação for atrasar o procedimento avaliar; 

benefício. Se houver transfusão intra-uterina prévia é obrigatório irradiação; 

• Recém-nascidos prematuros (inferior a 28 semanas) e/ou de baixo peso (1.200g); 

• Portadores de imunodeficiências congênitas graves; 

• Pós-transplante de célula progenitora hematopoiética (transplante de medula óssea); 

• Pacientes tratados com análogos da purina (fludarabina, cladribina, etc); 

• Receptor de transplante de órgãos sólidos em uso de imunossupressores; 

• Portadores de linfomas, leucemia mieloide aguda e anemia aplástica em tratamento quimioterápico 

ou imunossupressor; 

• Receptor de concentrado de plaquetas HLA compatíveis; 

• Quando o receptor tiver qualquer grau de parentesco com o doador. 

 

6.3. Lavagem com solução salina 
 

 Antecedente de reações alérgicas graves associadas a transfusões não evitadas com uso de 

medicamentos. 

 Pacientes deficientes de IgA, haptoglobina ou transferrina com história prévia de reação anafilática 

durante transfusões anteriores. 

            Após a lavagem as hemácias devem ser utilizadas em no máximo 24 horas. 

 

6.4. Fenotipagem Eritrocitária 
 

• Pacientes aloimunizados com anticorpo(s) eritrocitário(s) clinicamente significante(s); 

• Hemoglobinopatias (anemia falciforme, talassemia); 

• Receptor com PAI positiva realizar transfusão de concentrado de hemácias (CH) antígeno negativo 

para o anticorpo em questão. É recomendável a realização de transfusão de CH compatível para os 

antígenos mais imunogênicos dos sistemas Rh (E, e, C e c), Kell (K1). 

 

 

6.5. Transfusão de Granulócitos 
 

• Pacientes com disfunção de granulócitos; 
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• Pacientes com neutropenia acentuada (neutrófilos <500/mm3) por falha de produção medular, 

refratários ao uso de GCSF, com previsão de recuperação medular em período superior a 3 dias e inferior a 7 

dias se Infecção confirmada ou presumida, fúngica e/ou bacteriana, não responsiva a tratamento 

antimicrobiano de amplo espectro, instituído há pelo menos 48 horas. 

 

7. Transfusão Maciça 

 

As principais definições de transfusão maciça (TM) são 

• Troca de mais de 50% da volemia em até 3 horas e/ou perda de mais de 150 mL/minuto em um 

adulto, por pelo menos 20 minutos; 

• Troca de uma volemia em 24 horas (volume sanguíneo é equivalente a 75mL/Kg) ou cerca de 10 

unidades em um indivíduo adulto de 75 Kg; 

• 3 Concentrados de hemácias em 30 minutos ou 4 hemocomponentes em 1 hora. 

 A hemorragia não controlada seguida de ressuscitação maciça, usualmente com cristaloides e 

glóbulos vermelhos em grande volume, pode resultar na chamada “tríade letal” composta por coagulopatia, 

hipotermia e acidose. A hipotermia e a acidose devem ser monitoradas pois interferem diretamente com a 

atividade dos fatores da coagulação e atividade plaquetária. 

Até o presente momento não existe um consenso estabelecido sobre a melhor estratégia de reposição de 

hemocomponentes na TM. 

Existem duas propostas principais: 

a) Utilização precoce de PFC e CP numa proporção pré-definida, com ou sem orientação por exames 

laboratoriais tradicionais da coagulação; 

b) Transfusão baseada em exames: TTPA, TAP, Fibrinogênio, Hemograma e testes viscoelásticos como 

tromboelastometria rotacional (ROTEM) e a tromboelastometria (TEG), as quais contribuem e orientam a 

reposição transfusional. 

Estudos em pacientes politraumatizados com transfusão maciça apontaram que para melhor controle na 

coagulopatia e no sangramento a estratégia de reposição combinada de 1:1:1 (1 CH:1Plasma:1CP) seria a 

estratégia melhor na fase aguda. Assim uma orientação prática para o paciente com Transfusão maciça seria: 

 

 

1-Identificar precocemente o paciente de risco (3 Concentrados de hemácias em 30 minutos ou 4 

hemocomponentes em 1 hora); 

2-Solicitar protocolo de emergência com hemocomponentes pareados 1 CH: 1 CP : 1 PFC de início imediato; 
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3-Solicitar exames de controle: TTPA, TAP, Fibrinogênio e Hemograma e testes viscoelásticos (se disponíveis). 

Com o resultado de exames repor hemoderivados como a necessidade; 

4-Se fibrinogênio < 150 mg/dL (ou menor 200 mg/dL em gestantes) repor com crioprecipitado ou concentrado 

de fibrinogênio liofilizado. 

 

7.1. Logística na Liberação dos Hemocomponentes na TM 
 

7.1.1. Concentrado de Hemácias (CH) 
 

 Se o tipo sanguíneo for desconhecido o serviço de hemoterapia/agência transfusional deve liberar 

inicialmente unidade(s) de CH O Rh(D) negativo até a determinação da tipagem sanguínea do receptor. Feito 

isso, enviar CH isogrupo. 

 

7.1.2. Plasma Fresco (PFC) e Crioprecipitado 
 

Podem ser usadas unidades de plasma fresco para uso imediato em casos de emergência, preferencialmente 

AB; e na falta destas unidades, uma outra opção pode ser descongelar inicialmente unidades O e A, que são 

compatíveis com aproximadamente 80% dos pacientes. Feito isso, utilizar plasma fresco isogrupo. 

 É esperada uma queda de aproximadamente 10% dos fatores da coagulação a cada 500 mL de 

sangue perdido; 

 Tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e fibrinogênio devem ser 

monitorados. A reposição do PFC é mandatória quando os valores de TP e TTPa atingem 1,5 vezes o valor 

normal. O Fibrinogênio deve ser reposto na forma de crioprecipitado ou concentrado de fibrinogênio quando 

atinge valores menores que 150 mg/dL. Na gestante (que já possui valores de fibrinogênio normalmente mais 

elevados considerar transfusão se fibrinogênio <= 200 mg/dL). 

 

 

 

 

 

7.1.3. Concentrado de Plaquetas 
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 É esperada a queda de 50% no valor plaquetário para cada 10 unidades de CH transfundidos. Na TM 

devem ser repostos 01 unidade de plaquetaférese ou 06 unidades de concentrados de plaquetas randômicas 

(adulto médio de 75 Kg). 

 

7.2. Causas mais comuns de Transfusão Maciça 
 

 Cirurgia cardíaca: Principal causa de transfusão maciça. Estudo com 324 pacientes em cirurgia 

cardíaca complexa e transfusão de mais de 5 unidades CH que não receberam no mínimo 5 unidades de 

PFC a mortalidade se mostrou maior; 

 Hemorragias Obstétricas. 

 

7.3. Complicações associadas 
 

 Complicações pelo excesso de citrato Alcalose metabólica e hipocalcemia; 

 Hipotermia; 

 Hipercalemia. 

 

7.4. Transfusão Maciça na Pediatria 
 

 Atenção especial deve ser dada as crianças com necessidade de Transfusão maciça. A capacidade 

de adaptação miocárdica das crianças a perda ou excesso de volume é muito menor do que nos adultos. 

Protocolos sugerem que a reposição de volume com CH em adultos deva iniciar-se quando a perda for ≥ 25%, 

nas crianças essa reposição deve iniciar-se mais precocemente quando a perda aguda for ≥ 15 a 20%.  Os 

distúrbios na coagulação também se iniciam mais precocemente em crianças com menos de seis meses de 

idade devido à imaturidade da hemostasia. Isso faz com que a reposição volêmica deva ser feita com mais 

parcimônia do que em adultos, pois os efeitos adversos dessas soluções na hemostasia de crianças com 

menos de 15 Kg são mais proeminentes que em adultos. A reposição de CH, PFC e CP com uso associado 

de ácido tranexâmico devem ser iniciados também mais precocemente. No caso de perdas sanguíneas 

agudas, a hemoglobina e o hematócrito podem não ser informativos da realidade da perda, e os sinais de 

hipoperfusão (palidez, hipotensão, taquicardia, taquipneia e alteração do nível de consciência) podem melhor 

orientar a necessidade de hemotransfusões. 



 

       
Documento controlado 

pelo Escritório da 

Qualidade do HEMOCEN-

TRO DE GOIÁS. Não é 

permitido a cópia, 

impressão ou distribuição 

sem autorização  

Identificação Armazenamento/ Preservação Acesso Recuperação Retenção Descarte 

 Cód. HCG DM DIS 01.00 
Versão: 00 1 – Pág. 33 de 40 

Arquivos específicos das áreas/ 
cópia digital qualidade 

Pasta específica/ colabo-
radores da área 

Cód. Identificação 1 Ano Reciclagem 

 

 

8. Transfusão em Situações Especiais 

 

8.1. Transfusão em pacientes críticos 
 

 A Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB) recomenda em seu guideline a 

hemotransfusão com Hb<7,0 g/dL para adultos hemodinâmicamente estáveis, mesmos doentes críticos. 

Pacientes que submetidos a cirurgia cardíaca ou ortopédica e portadores de cardiopatia o limite Hb<8,0 g/dL 

deve ser considerado. São exceção a estas recomendações pacientes com Síndrome Coronariana Aguda 

que tem benefício em manter HB acima de 10 g/dL. 

  

8.2. Transfusão na cirurgia cardíaca 
 

 Estudos clínicos na cirurgia cardíaca revelaram que 90% necessitam do uso de menos de 5 unidades 

de CH. E que o aumento do uso de hemocomponentes acima de 4 unidades se correlacionou com aumento 

proporcional da mortalidade. E a proporção de 1:1:1 de plasma, plaquetas e CH apresentou menor taxa de 

mortalidade quando comparada com a proporção 1:1:2. Não houve diferenças na mortalidade associada ao 

tempo de estocagem do sangue (estudo RECESS). 

 

8.3. Transfusão em Neonatos 
 

 As transfusões em neonatos, prematuros e com baixo peso ao nascer apresentam algumas 

particularidades. Segundo a Agência de Vigilância Epidemiológica (ANVISA), deve-se utilizar concentrado de 

hemácias irradiadas para transfusões: em recém-nascidos com peso inferior a 1200 g, realização de 

transfusão intrauterina, exsanguineo transfusão ou quando o receptor for parente em primeiro grau do doador. 

 Outra norma da ANVISA é que as hemácias para uso em recém-nascidos com peso inferior a 1.200 

gramas devem passar por filtros de leucócitos, com retirada de mais de 99,9% dos leucócitos originalmente 

presente no hemocomponente. 

 Em neonatos também foi reconhecido o efeito nefrotóxico das soluções aditivas utilizadas na 

criopreservação dos CH, como o Manitol e a Adenina. O Manitol é um potente diurético e pode acarretar 

alteração da volemia e fluxo cerebral em recém-nascidos. As transfusões de pequenos volumes (5-15 mL/Kg) 

de concentrados de hemácias (CH) com SAG-M são seguras nesses pacientes, portanto, nos casos de 
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transfusão maciça e cirurgia cardíaca sua segurança ainda não foi definida. Recomendamos que nos casos 

de exsanguíneotransfusão em recém-nascidos, por ser um procedimento de transfusão maciça, não sejam 

utilizados CH com SAG-M pelo risco de toxicidade do manitol. Caso não seja possível, orientamos que o CH 

seja lavado para remoção dessa solução aditiva no momento da transfusão. 

 Também é motivo de controvérsia o uso de sangue estocado por mais de sete dias em prematuros de 

baixo peso. Grande estudo Canadense ARIPI avaliou 337 neonatos prematuros com peso menor que 1250 

gramas entre 2006 e 2011. A média de estocagem do sangue no estudo foi de 14 dias e não se mostrou 

benefício no uso de sangue com menos de sete dias nesta população. 

 

8.4. Transfusão Perioperatória 
 

 Na avaliação pré-operatória o paciente com anemia deve ter a causa da mesma investigada e deve 

ser instituída terapêutica específica. Quando estiver em uso e desde que seja possível, o uso de 

antiagregantes plaquetários deve ser suspenso e a anticoagulação revertida, no sentido de minimizar as 

perdas sanguíneas e consequentemente as necessidades transfusionais. Não há indicação de atingir níveis 

prévios de hemoglobina ou níveis considerados “normais” antes ou depois da cirurgia, considerando-se as 

seguintes situações. 

 Paciente com quadro anêmico significante com indicação para procedimento cirúrgico de emergência 

recomenda-se que valores abaixo de 24% de hematócrito /8 g/dL de hemoglobina seja corrigida previamente 

ao procedimento cirúrgico (deve-se considerar a presença de sintomas, doenças associadas, porte cirúrgico e 

risco hemorrágico). 

 Nos pacientes cirúrgicos estáveis no período pós-operatório, sem sinais de hipóxia tecidual ou 

consumo aumentado de oxigênio, níveis de hemoglobina de 7,0 a 8,0 g/dL são adequados. 
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8.5 Anemia Hemolítica Autoimune 
 

 A Anemia Hemolítica auto-imune (AHAI) não é uma condição rara, principalmente entre doentes 

críticos. A presença dos auto-anticorpos torna as provas cruzadas em sua grande maioria incompatíveis. Todo 

esforço deve ser feito no sentido de se evitar a hemotransfusão. O uso de oxigênio suplementar, repouso 

absoluto e início imediato do tratamento não-hemoterápico (pulsoterapia, imunoglobulina, Rituximab, drogas 

imunossupressoras e esplenectomia). Troca plasmática pode ser considerada como alternativa em AHAI por 

anticorpos frios, mas raramente em caso de anticorpos quentes. A evolução costuma ser favorável em poucas 

semanas. Em casos de instabilidade hemodinâmica, sintomas de cardiopatia ou risco iminente de morte. A 

unidade menos incompatível deve ser transfundida no paciente bem lentamente (sem exceder 4 horas), sob 

monitorização contínua, devendo ser imediatamente interrompida se o paciente apresentar alguma reação. 

 

9 – Solicitação Transfusional 

 

9.1 Formulário de Requisição 

 

 As solicitações para transfusão de sangue ou componentes serão feitas exclusivamente por médicos, 

em formulário de requisição específico que contenha informações suficientes para a correta identificação do 

receptor. Devem constar no formulário, no mínimo, os seguintes dados: 

• Nome completo do paciente sem abreviaturas; 

• Data de nascimento; 

• Sexo; 

• Idade; 

• Número do prontuário ou registro do paciente; 

• Número do leito (no caso de paciente internado); 

• Diagnóstico; 

• Componente sanguíneo solicitado (com o respectivo volume ou quantidade); 

• Modalidade da transfusão; 

• Resultados laboratoriais que justifiquem a indicação do componente sanguíneo; 

• Data; 

• Dados do médico solicitante (nome completo, assinatura e número do CRM); 



 

       
Documento controlado 

pelo Escritório da 

Qualidade do HEMOCEN-

TRO DE GOIÁS. Não é 

permitido a cópia, 

impressão ou distribuição 

sem autorização  

Identificação Armazenamento/ Preservação Acesso Recuperação Retenção Descarte 

 Cód. HCG DM DIS 01.00 
Versão: 00 1 – Pág. 36 de 40 

Arquivos específicos das áreas/ 
cópia digital qualidade 

Pasta específica/ colabo-
radores da área 

Cód. Identificação 1 Ano Reciclagem 

 

 

• Peso do paciente (quando indicado); 

• Antecedentes transfusionais, gestacionais e de reações à transfusão quando relatados pelo paciente. 

 Não serão aceitas requisições de transfusão fora dos padrões, incompletas, ilegíveis ou rasuradas. 

 

9.2 Modalidades de Transfusão 
 

 Todas as transfusões devem ser realizadas preferencialmente no período diurno e sua modalidade 

será estabelecida de acordo com indicação clínica do paciente. 

 

9.2.1 Programada 
 

 Nesta modalidade a transfusão é programada para dia e hora, muito utilizada nas reservas cirúrgicas, 

sendo necessário o completo preenchimento da solicitação, com data a hora de preenchimento e data e hora 

da programação da transfusão. 

 

9.2.2 De rotina 
 

 A ser realizada dentro de 24 horas, quando o paciente encontra-se estável. 

 

9.2.3 De urgência 
 

 A ser realizada dentro de 3 horas, recomendada quando o paciente apresenta maior gravidade e tem 

urgência da realização da transfusão. 

 

9.2.4 De emergência 
 

 É realizada quando o retardo da transfusão puder acarretar risco para a vida do paciente e a 

liberação dos hemocomponentes poderá ser realizada antes do término dos testes pré-transfusionais, desde 

que obedecidas às seguintes condições: 
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• O quadro clínico do paciente justifique a emergência, isto é, quando o retardo no início da transfusão 

coloque em risco a vida do paciente; 

• Existência de procedimento escrito no serviço de hemoterapia, estipulando o modo como esta 

liberação será realizada; 

• Termo de responsabilidade assinado pelo médico responsável pelo paciente no qual afirme 

expressamente o conhecimento do risco e concorde com o procedimento, sendo responsável pelas 

consequências do ato transfusional; 

• A equipe médica deve observar que na maioria das emergências é possível realizar a tipagem ABO 

do receptor, possibilitando o uso de sangue isogrupo; 

• Nos casos em que não houver tempo para tipagem do sangue do receptor, é recomendável o uso de 

hemácias O RhD negativo e caso não haja o tipo de sangue em estoque suficiente, poderá ser usado O RhD 

positivo, sobretudo em pacientes do sexo masculino ou em pacientes de qualquer sexo com mais de 45 

(quarenta e cinco) anos de idade; 

• As provas pré-transfusionais devem ser finalizadas, mesmo que a transfusão já tenha sido 

completada e as amostras de pacientes submetidos a esse tipo de transfusão devem ser colhidas antes da 

transfusão ou, pelo menos, antes da administração de grande quantidade de componentes sanguíneos, pois 

isto pode comprometer o resultado dos testes pré-transfusionais. 

 

9.3 Amostra pré-transfusional 
 

 Todos os tubos devem ser rotulados no momento da coleta, com o nome completo do receptor sem 

abreviaturas, identificação do coletador e data da coleta. Tubos que não estejam corretamente identificados 

não serão aceitos pelo serviço de hemoterapia. 
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OBSERVAÇÃO:   

• Este manual foi aprovado pela Direção do HEMOGO; 
• O plano foi amplamente divulgado, para que o máximo de pessoas possa ter ciência das práticas a serem adotadas nos casos de desastres; 

• Existe previsão para a implantação de Programa de Treinamentos para os colaboradores, ação a ser executada em conjunto com Educação Permanente e deve ser 

anexado a este. 

• O plano deverá ser atualizado anualmente ou de acordo com as necessidades do Hemocentro; 

• Testes periódicos também são necessários para verificar se o processo continua válido; 

• Ficou definido os responsáveis para colocar em prática as medidas de contingência e confirmado, ainda, a existência de um substituto para cada responsável. 

• Todos os envolvidos devem conhecer bem o plano visando evitar hesitações ou perda de tempo que possam causar maiores problemas em situação de crise. 

• A equipe responsável deverá ter a possibilidade de decidir perante situações imprevistas ou inesperadas. 

 


