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Uma visão geral 



 “tratamento de doenças através do uso do 
sangue e de seus componentes em 
transfusões” 

  “ especialidade médica que estuda a 
utilização do sangue e de seus componentes 
celulares e protêicos para fins transfusionais e 
a manipulação destes componentes para fins 
terapêuticos” – sangrias, aféreses, terapias 
celulares 



 Não dispomos de alternativas não-transfusionais 
em várias situações: 

 
- Talassemia major 
- Anemia aplástica 
- Deficiências de fatores de coagulação: fator V 
- Choques hemorrágicos com perda maciça 
- Terapias celulares: célula progenitora 

hematopoiética 



 Buscar alternativas não-transfusionais: 
 
- Soluções cristalóides ou colóides; 
- Hemoderivados – albumina, fatores de       

                        coagulação, gama-globulina; 

- Fatores de crescimento – G-CSF, eritropoietina,  

                                                     trombopoietinas. 
- Carreadores de oxigênio – Hemopure® e                  

                                            Hemospan® 



 Alternativas seguras 
- auto-transfusão: doação de pré-depósito, 

hemodiluição, recuperação intra-operatória; 
 Alternativas  para reduzir o número de 

exposições: 
- Plaquetaféreses 
- Educação continuada para uso racional de 

hemocomponentes: formação médica, 
serviços de hemoterapia com 
Hemoterapêutas, comitês transfusionais 
hospitalares.   
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1) Sangue Total 
 
Indicações: 
  

 Preferencialmente usar sempre os componentes 
sangüíneos (concentrado de hemácias e/ou plasma e/ou 
plaquetas e/ou fatores de coagulação). 

 
 

USO PREVISTO EM HEMORRAGIAS AGUDAS COM PERDA 

DE MAIS 20% DA VOLEMIA 

 

Será produzido somente mediante protocolo a ser estabelecido 



2) Concentrado de Hemácias 
 

Vantagens no seu uso em relação ao SANGUE TOTAL: 
  

 Reduz o risco da sobrecarga circulatória por ser apresentada em 
menor volume. 

 Reduz reações do receptor contra antígenos leucocitários e 
plaquetários. 

 Diminui a intensidade de reações devido a proteínas plasmáticas ou 
anticorpos irregulares. 

 Diminui a possibilidade de reações indesejáveis causadas pelo citrato, 
potássio, amônia, etc. 



Noções gerais para indicarmos uma transfusão de 
hemácias  

 função da hemácia: transportar oxigênio; 
 
 está indicada nos casos em que há necessidade de restaurar 

rapidamente o transporte de oxigênio; 
 
 nem toda anemia exige transfusão de hemácias; 
 
 lembrar que o organismo tem meios de compensação    
 aumento de débito cardíaco 
 diminuição da afinidade ao O2 pela hemácia 



Noções gerais para indicarmos uma transfusão de 
hemácias  

 hemoglobina acima de 10 g/dl quase nunca precisa de 
transfusão; 

 
 hemoglobina abaixo de 6 g/dl quase sempre precisa de 

transfusão; 
 
 entre 6 e 10 g dependerá do estado clínico, da doença de 

base, da causa da anemia, da velocidade de instalação, da 
velocidade de recuperação  e da eficácia dos mecanismos 
de compensação. 

 
 anemias  associadas à hipovolemia são menos toleradas 



Indicações para o uso de concentrado de hemácias  

 Em cirurgias 

 Esqueça-se a hemoglobina estiver abaixo de 10 altera a cicatrização, maior risco 
de infecção, maior risco de hemorragias e risco de doença cardiovascular e 
cerebrovascular no per-operatório.   

a cicatrização só piora se a hemoglobina estiver abaixo de 5 g/dl; 

o risco de isquemia coronariana ou cerebral aumenta quando a hemoglobina 
está menor que 6 g/dl e em pacientes em pacientes com doença cardíaca 
e/ou aterosclerose quando abaixo de 10 g/dl; 

o risco de infecção pode ser maior em quem faz transfusão; 

o sangramento só é maior se houver plaquetopenia concomitantemente à 
anemia. 



Indicações para o uso de concentrado de hemácias  

 Recomendações  

 levar em consideração o estado clínico do paciente e não somente a Hb ou o Ht; 

 em pacientes hígidos, hematócritos de 20 a 24% são seguros e aceitáveis; 

 

 pacientes idosos, com doença cardíaca, pulmonar e cérebro-vascular deve-se 
elevar o hematócrito para 30 no pré-operatório; 

 

 pacientes com menos de 50.000 plaquetas devem ter seu Ht elevado para 30%; 

 

 sempre que possível evitar a transfusão nas 24 horas que antecedem a cirurgia 
para atenuar a hiperviscosidade. 



Está o paciente normovolêmico? 

Sim 

O paciente tem deficiência de ferro, 

Vitamina B12, ácido fólico? 

Não 

O paciente tem insuficiência renal? 

Não 

O paciente está sintomático? 

Não 

Não transfundir independente  

do nível de hemoglobina 

Corrigir o intravascular 

com cristalóides 

Não 

Tratamento específico 
Sim 

Usar eritropoietina 
Sim 

Transfundir * 
Sim 

* TRANSFUNDIR DE 1 EM 1 BOLSA 



Está o paciente normovolêmico? 

Sim 

Sim 

Tem sangue autólogo disponível ? 

Sim 

Transfundir com sangue autólogo 

Usar cristalóides para  

aumentar o intravascular 

Não 

Não transfundir independente  

do nível de hemoglobina 

Não 

Transfundir sangue 

homólogo 

Não 

* DISPNÉIA, HIPOTENSÃO POSTURAL, SÍNCOPE, TAQUICARDIA,  
AVC ISQUÊMICO TRANSITÓRIO. 

Está o paciente sintomático* ? 
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 Quase sempre se Hb abaixo de 6g/dl 
 
 Quase nunca se Hb acima de 10g/dl 
 
 Análise caso a caso se Hb entre 6 e 10g/dl 



Caso clínico 1 

    gestante, 25 anos, teve parto normal, evoluiu com 
atonia uterina, teve perda aproximada de 800 ml de 
sangue, foi controlada hemodinamicamente com 
soluções cristalóides e colóides. No momento estável 
com PA em repouso 100/60 mmHg,  FC 100bpm. 

     Hb – 6g/dl 

      

                               Transfundir ou não? 



Caso clínico 1 

• Fatores a considerar: 

- Capacidade de recuperação medular: não tem 
doença que altere a eritropoiese como 
doenças crônicas, hemoglobinopatias, doença 
mielossupressora, não usa medicação com 
ação mielotóxica. 

- Fatores sociais: poderá fazer repouso? Irá 
fazer uso correto de sais de ferro? Terá 
assistência médica ágil se necessário?  



Caso clínico 2 

    Paciente com 71 anos com hepatopatia crônica, 
cirrose hepática por hepatite C, teve ruptura de 
varizes de esôfago e teve perda aproximada de 500 
ml de sangue. Foi estabilizado hemodinamicamente 

com solução salina. Sangramento agora controlado.  

     PA 100/70     FC 100 bpm      Hb 8g/dl 

 

      Transfundir ou não? 



Caso clínico 2 

• Considerar idade do paciente 

• Doença associada 

• Risco de novo sangramento 



Cálculo de Reposição: 
  

1 unidade de CH eleva o volume globular em 3 a 4% numa pessoa 
com cerca de 65 Kg. 

 

 
 

 

 
Tempo de Estocagem com temperatura entre 2º e 6ºC:   

CPD: 21 dias 
CPD-A: 35 dias 
CPD - Adsol (Sag-Manitol): 42 dias 

V  p/ adulto 70 

     p/ criança 80 

     p/ néo-nato 85 

V x peso x (Hb desejada - Hb encontrada) 

20 a 24 



A) Concentrado de Hemácias Lavadas 
Indicações: 
  

 Quando necessitamos remover plasma, leucócitos e 
plaquetas. 

 

Ex.: reações alérgicas, hemoglobinúria paroxística noturna, na prevenção 
de reações febris ligadas a antígenos leucocitários, citocinas, etc.. 

  

Validade:  
24 horas entre 2º e 6º C. 



B) Concentrado de Hemácias  
   Desleucocitado em Filtro 
Indicações: 
  

Quando desejamos remover leucócitos e plaquetas. 
 
 Ex.: prevenção de reações febris ligadas a antígenos leucocitários, 

receptores CMV negativos, candidatos a transplantes de medula óssea, etc.. 



C) Concentrado de Hemácias Congeladas 
 
Indicações: 
  

 Graças ao longo tempo de estocagem obtida (até 10 
anos se mantido a -65oC ou menos) permite a preservação de 
tipos sangüíneos raros e de transfusões autólogas. 

 

  



Definição: É o produto proveniente de uma unidade de sangue total que foi 
coletado, fracionado e congelado dentro das primeiras 8 horas após doação. 

Validade: Mantido congelado entre -20 e -30 oC, por 12 meses 

         Abaixo de -30 º C, por 24 meses. 

Propriedades: Respeitada a definição ele mantém viável os fatores 

lábeis de coagulação (F V e F VIII) e também os termos estáveis. 

Dose: Varia conforme a condição clínica. Em média de 15 a 20 ml por 

quilo cada 12 ou 24 horas. Após descongelado deve ser infundido 

rapidamente, de preferência em 2 horas. 



Indicações: 

z Deficiências combinadas de fatores de coagulação: 

congênitas e adquiridas como CIVD, transfusão maciça, em 

hepatopatias crônicas e nos transplantes hepáticos. 

z Deficiência de Proteína C, Proteína S e Anti-Trombina III. 

z Reversão rápida dos efeitos cumarínicos. 

z Reposição de fatores durante plasmaféreses. 

z Edema angioneurótico por déficit do inibidor de C1-esterase 



Contra-Indicações: 

z Expansor volêmico 

z Hipovolemias agudas 

z Sangramentos sem coagulopatias 

z Fonte de imunoglobulinas 

z Septicemias 

z Grandes queimados 

z Complemento de alimentação parenteral 

z Desnutrição 

z Manutenção de pressão oncótica 

z Acelerar processos de cicatrização 

z Recomposição de sangue total (exceto na exosangüíneo transfusão em RN) 



Definição: É obtido do plasma fresco quando descongelado a 4oC em 12 

horas e novamente congelado após extração do excesso de plasma. 

Validade: Se mantido a -20oC, por 12 meses. 

Propriedades: Contém fator VIII, fator de Von Willebrand, 

fibrinogênio, fator XIII e fibronectina. 

Indicações: Reposição de fator XIII, compor cola de fibrina, CIVD, 

hipofibrinogenemia. 

Após descongelado deve ser usado o mais rápido possível. 



Contra-Indicações: 

z Hemofilia A e Doença de von Willebrand  -  a não ser que não se 
disponha de concentrados de fator VIII e fator VIII ricos em 
multímeros de von Willebrand 

Dose: Para hemofilia A, 1U/Kg eleva a taxa de fator VIII em 2%. 

 1 bolsa de CRIO = 80 a 90 U de FVIII. 

Após descongelado deve ser usado o mais rápido possível. 



Validade: 3 ou 5 dias (depende do plástico). Deve ser mantido entre 20  e 24o C. 

Indicações: Sempre que houver trombocitopenia, seja para profilaxia 

ou contenção de hemorragias. Não está indicado nas púrpuras 

trombocitopênicas imunes. Também está indicado nos defeitos 

qualitativos. Ex.: Tromboastenia. 

Dose: 1 unidade de concentrado de plaquetas para cada 10 Kg de 

peso mantém as plaquetas acima de 20.000/mm3. 

Aférese: Maior quantidade de plaquetas a partir de um único doador. 



 Agitador linear de plaquetas 
                                                                                   TRIMA 



Concentrado de Plaquetas –  
uso profilático 

    Não há consenso 

• < 15.000 em paciente estável. 

• < 20.000 em paciente sob quimioterapia, ou 
usando antibióticos, ou febril. 



 Transfundir profilaticamente se estiver abaixo de 50.000; 

 Cirurgias neurológicas e oftalmológicas se abaixo de 100.000; 

 Cirurgia cardíaca: não há consenso se 50.000 ou 100.000. 

Concentrado de Plaquetas em 
Procedimentos Invasivos 



  Profilática se abaixo de 30.000 
  Se com febre, septicemia ou já sangrando se abaixo de 50.000 

Concentrado de Plaquetas em 
Neonatologia 



 Separação por gravidade específica 



Validade: Não é estocado. Deve ser transfundido logo após sua obtenção. É 

válido por 24 horas em temperatura entre 20 e 24º C. 

Indicações: Uso bastante limitado. Reserva-se às leucopenias 

graves (menos de 500 neutrófilos por mm3) com septicemia por gram 

negativos ou fungos e que não esteja respondendo à antibioticoterapia 

instituída, septicemias no néo-nato, para imunomodulação. 

Dose: Deve ser obtido por aférese em máquinas, preferencialmente 

de doadores HLA idênticos. Deve conter no mínimo 1x1010 leucócitos. 



Para inativar linfócitos e prevenir a doença 
do enxerto contra o hospedeiro.  

Indicado para pacientes gravemente 
imunossuprimidos. 



 Transfusão intra-uterina 
 Exsanguineo-transfusão se transfusão intra-útero prévia 
 RN < 28 semanas e/ou peso < 1200g 
 Portadores de imunodeficiências congênitas graves 
 Pós-transplante de medula óssea autólogo ou alogênico  
 Pós-transplante com células de cordão umbilical 
 Pacientes tratados com análogos da purina, fludarabina, 

cladribidine, deoxicoformicina  
 Receptor de transplante de coração ou pulmão 
 Portadores de linfomas, LMA e AAS em uso de imunossupressor 
 Receptor de concentrado de plaquetas HLA compatíveis 
 Receptor com qualquer grau de parentesco com o doador * 
* Ou em primeiro grau? 

 



1) Albumina Humana 20% 
Indicações: 
- Paracenteses  

- Reposição em plasmaféreses terapêuticas 
- Prevenção da síndrome de hiperestimulação ovariana 
- Cirrose hepática e síndrome nefrótica em procedimentos ou em risco de vida  
- Grandes queimados 
- Pós-operatório de transplante hepático se albumina < 2,5g% 

 
Uso discutível: hipovolemia, hipoalbuminemia e má-distribuição hídrica. 
 
Apresentação: Frasco - ampola de 50 ml com 10g de albumina equivalente a    

                  200 ml de plasma. 
 
Dose: PT= pt necessária - pt atual X vol. plasmático (litros) X 2 
                                                                        Volume plasmático = 40 ml/kg 
             Cálculo grosseiro: 1,0g/Kg 
 
 

 



2) Concentrados de Fator VIII 
Indicação: Hemofilia A  
3) Concentrados de Fator IX 
Indicação: Hemofilia B 
 

4) Complexo Pró - Trombínico 
Indicação: Deficiência isolada ou conjunta dos fatores II, VII, 

IX, X 
Se ativado: para inibidores de fatores coagulação. 

 

 



5) Gama – Globulina EV 
Indicações: Doenças de fundo imunológico: PTI, Guillain-Barré. 
Deficiência congênitas ou adquiridas de gamaglobulinas. 
 

6) Globulina Anti Rh 
Indicação: Prevenção de sensibilização contra o antígeno RhD. 

 



• Maiores concentrações em menores volumes. 
• Alta purificação (virtualmente isento de proteínas estranhas 

ao receptor). 
• Inativação viral - (reduzindo ou acabando com a transmissão 

de doenças infecciosas por transfusão). 
• Fácil administração. 

• Alto custo 

VANTAGENS 

DESVANTAGEM 



Tipagem ABO Rh 
  

u A tipagem ABO-Rh pode ser feita apenas na  prova direta. 

u Caso não seja do grupo O  fazer prova reversa para 

pesquisa de anti-A e anti-B. 

u Caso não se identifique anti-A ou anti-B  não será 

necessário novas provas de compatibilidade em transfusões 

subsequentes. 

u Caso tenha detectável anti-A ou anti-B será necessário 

prova cruzada exceto se irá receber hemácias do grupo O. 



Pesquisa de Anticorpos Irregulares 

  

• Deverá ser feita na amostra inicial  caso não seja 

detectável não será necessário repeti-la nas 

transfusões  subsequentes. 

• Caso detectado  deverá ser feita prova cruzada e 

as hemácias transfundidas não deverão conter o 

antígeno correspondente. 



Neonatos com menos de 1200 gramas 
  

Devem receber componentes celulares desleucocitados 

para prevenir CMV e irradiados para prevenir DECH. 



Exosangüíneotransfusão 
  

 Providenciar amostras de soro ou plasma da mãe para as provas de 

compatibilidade. 

 

 Utilizar componentes com menos de 5 dias de armazenamento. 

 

 Seleção do sangue: doença hemolítica ABO – usar hemácia O com plasma AB. 

 

 Anti-D – usar hemácia D negativo mas não necessariamente  O.   

 

 Sendo mãe e filho ABO idênticos usar hemácias grupo específicos. 



Transfusão Intra-uterina 

  

 Indicado na doença hemolítica do recém-nascido grave, 

com sofrimento fetal. 

Recomenda-se hemácias grupo O que não sejam 

incompatíveis com os anticorpos maternos. 

Usar componentes leucodepletados e irradiados. 



Criteria for Transfusion of Platelets in Premature Infants                           

(gestational age < 37 weeks)  

Platelet count < 50,000/m L in a stable infant.  

Platelet count < 100,000/m L in a sick infant.  

 

Criteria for Transfusion of Red Blood Cells for Neonates  

Hemoglobin level < 13 g/dL in neonates < 24 hours old.  

Hemoglobin level < 13 g/dL & severe pulmonary disease, cyanotic heart disease, or 

heart failure.  

Acute blood loss of 10% of total blood volume.  

Phlebotomy losses of 5-10% of the total blood volume.  

Hemoglobin level < 8 g/dL in stable newborn infants with clinical manifestations of 

anemia.  

 

Criteria for Transfusion of Granulocyte Concentrates  

Bacterial sepsis in neonates < 2 weeks of age with neutrophil plus band count < 300/mL.  

Bacterial sepsis unresponsive to antibiotics in patients >2 weeks of age with neutrophil 

plus band count < 500/m L.  

Documented infections unresponsive to antibiotics plus a qualitative neutrophil defect, 

regardless of the neutrophil plus band cell count.  

 

                                   

                               Pediatric And Neonatal Transfusion Practices 

 



  Definição: perda de uma volemia em 24 
horas (RDC 153); 

 Necessidade de mais de 10 CH em 24 horas; 
 Necessidade de mais de 4 CH em 1 hora. 

 



 Acidose metabólica 
 
 Hipotermia 
 
 Coagulopatia 



 Deve haver um protocolo multidisciplinar a 
ser ativado em casos de transfusão maciça 
contendo as quantidades e tipos de produtos 
sangüíneos a serem enviados; 

 
 Ativar o protocolo na presença de choque na 

admissão ou evidência de sangramento 
contínuo; 
 



 Protocolos liberais: 1 CH para 1 PF e 1 CP; 
 
 Protocolos restritos: só transfundir baseado 

em dados laboratoriais 
 



Atendimento hemoterápico de extrema urgência: 
 
 Uma caixa térmica para transfusão maciça:     

exemplo- 6 a 10 U de CH, 4 a 6 U de PF e 6 U de CP; 
 
 Preferencialmente reservar CH O Rh Neg para 

mulheres em idade fértil e O Rh Pos para homens e 
menopausadas; 

 
 Porém, se necessário pode ser usado Rh Pos em 

idade fértil → baixo risco de aloimunização; 



 Usar tipo específico tão logo possível para 
evitar desperdício; 

 
 Alguns guidelines referem melhor desfecho nos 

casos que recebem precocemente CP e PF; 
 
 A seqüência do tratamento deve ser guiada por 

dados laboratoriais mas estes não devem 
atrasar uma transfusão; 

 



 Exemplo de indicação: 4 U de CH no início enquanto 
avalia as necessidades posteriores; 

 Para cada 4 CH usar um PF; 
 Para cada 8 CH transfundir 6 U de CP; 
 Na 16ª bolsa de CH podemos fazer empiricamente 10 

bolsas de crioprecipitado; 
      
   Usar cálcio se hipocalcemia ou empiricamente após a transfusão 

de 6 U de hemocomponentes – prefere-se cloreto de cálcio ao 
invés de gluconato de cálcio 



TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE OU COMPONENTES EM CARÁTER DE 
EXTREMA URGÊNCIA 

 

 

Devido ao caráter de extrema urgência, eu Dr(a). _________________________________________________________, CRM Nº ____________, 

assumo a responsabilidade na transfusão de ____________(nº unidades) de concentrado de hemácias para o paciente identificado nesta 

requisição, na seguinte condição: 

 

 Sem que tenham sido realizadas as provas de compatibilidade 

 Transfusão de unidade Rh positiva em paciente Rh negativo 

 Com prova de compatibilidade incompatível “in vitro”   

 

Estando ciente dos riscos de hemólise intravascular que podem levar a seqüelas irreversíveis no referido paciente. 
 
OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS:  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Curitiba, _______ de __________________________ de ________. 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura e Carimbo Médico 

 

Verso 1ª Via 

 

Hemobanco 



MUITO  

OBRIGADO 


