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RESUMO

Introdução: A transfusão de hemocomponentes e hemoderivados é uma tecnologia relevante
na terapêutica moderna. Em várias situações clínicas, uma transfusão sanguínea pode
representar a única maneira de salvar uma vida ou estabilizar o quadro do paciente, mas
quando realizada inadequadamente, pode agravá-lo ou mesmo desencadear o óbito. Trata-se
de um processo complexo, que exige acompanhamento por parte dos profissionais,
principalmente da equipe de enfermagem que presta cuidados diretos ao paciente, cujos
integrantes devem estar muito bem capacitados. Apesar de cada vez mais este profissional ser
requisitado para as atividades ligadas à terapia transfusional, não existe um reconhecimento
por parte da própria categoria em relação a esse tipo de terapia, pelo fato de desconhecerem a
complexidade desse procedimento terapêutico. Objetivos: Identificar o saber do Enfermeiro
que atua na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) acerca do processo de
hemotransfusão e analisar o saber do Enfermeiro que atua na UTI neonatal no processo de
hemotransfusão, à luz das Resoluções e Portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), Ministério da Saúde e do COFEN. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa
descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa no Hospital Sofia Feldman e na
Maternidade Odete Valadares. Participaram da pesquisa 35 enfermeiros que atuam na
assistência direta ao recém nascido na UTIN. A coleta dos dados ocorreu por meio de
entrevista semiestruturada, no período de agosto a dezembro de 2014. Resultados: emergiram
03 categorias relacionadas às etapas pré, peri e pós transfusional, nas quais são discutidos
cuidados de enfermagem, a saber: solicitação e encaminhamento do pedido de transfusão,
realização da prova cruzada, conferência das bolsas de sangue; aferição dos dados vitais antes,
durante e após a transfusão, ações diante das reações transfusionais, notificações, descarte das
bolsas de hemocomponentes e evolução das atividades realizadas. Conclusão: foi observado
que os enfermeiros entrevistados apresentaram conhecimento em algumas das etapas do ato
transfusional, no entanto, pode-se perceber que ainda apresentam alguns pontos de fragilidade
no conhecimento.
Descritores: Transfusão de Sangue. Cuidados de Enfermagem. Enfermagem Neonatal.
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

ABSTRACT

Introduction: Transfusion of blood products and blood derivatives is an important
technology in modern therapy. In many clinical situations, a blood transfusion may be the
only way to save lives or stabilize a patient’s condition, but when done improperly, can
aggravate it or lead to death. So it is a delicate process that requires to be monitored by
professionals, mainly nursing staff providing direct care to the patient, whose members must
be well trained. Although these professionals are increasingly required for activities related to
transfusion therapy, there is no recognition by its own category in relation to this type of
therapy, because they ignore the complexity of this therapeutic procedure. Objectives:
Identifying the knowledge of the nurse who works in the Neonatal Intensive Care Unit
(NICU) about the blood transfusion process and analyze the knowledge of the nurse who
works in the neonatal ICU in the blood transfusion process according to the Resolutions and
Ordinances of the National Health Surveillance Agency (ANVISA), the Ministry of Health
and COFEN. Methodology: A descriptive exploratory research with a qualitative approach
was conducted in Sofia Feldman Hospital and Odete Valadares Maternity. The participants
were 35 nurses working in direct care of newborns in the NICU. Data collection was
performed through semi-structured interview. It occurred from August 2014 to December
2014. Results: emerged 3 categories related to the steps pre-, peri- and post transfusion, in
which are discussed nursing care, such as transfusion request and routing, realization of crossmatching, checking of blood bags; measurement of vital data before, during and after
transfusion, actions before the transfusion reactions, notifications, disposal of blood
components bags and evolution of activities. Conclusion: it was observed that nurses
interviewed had knowledge of some of the stages associated with the transfusion act, however
it is possible to see that still there are some weak points in knowledge.
Keywords: Blood Transfusion. Nursing Care. Neonatal Nursing. Intensive Care Units.
Neonatal.
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1 INTRODUÇÃO

A terapêutica transfusional refere-se à transfusão de partes específicas do sangue das
quais o paciente realmente necessita, opondo-se ao uso do sangue total. Trata-se de
procedimento que visa beneficiar vários pacientes, bem como otimizar os estoques dos bancos
de sangue.1
O uso de hemocomponentes e hemoderivados, que se originam da doação de sangue
feita por um doador, é uma prática onerosa para o Sistema Único de Saúde (SUS). No Brasil,
este processo está embasado na Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, e em regulamentos
técnicos editados pelo Ministério da Saúde.1 Os serviços de saúde mais completos executam
todas as etapas do ciclo do sangue, que correspondem à captação de doadores, triagem clínica,
coleta de sangue, processamento de sangue em hemocomponentes, análises sorológicas e
imunohematológicas no sangue do doador, armazenamento, distribuição desses produtos e
transfusão.¹ Existem duas formas para obtenção dos hemocomponentes, sendo a mais comum
a coleta do sangue total, considerando que a coleta por aférese é mais específica e de maior
complexidade.2
Quanto à compatibilidade sanguínea, ocorre quando o sangue doado para o receptor
respeita a classificação do sistema ABO e fator Rh, descoberto em 1900 por Landesteine ao
identificar que existiam diferentes tipos sanguíneos entre as pessoas, denominando-os A, B
AB e O. 3 Em meados de 1940, junto com Wiener, descobriu o sistema Rh, que recebeu essa
designação em razão de pesquisas realizadas com uma espécie de macaco Rhesus,3 ou seja,
pessoas Rh positivas podem receber sangue de pessoas Rh positivas ou negativas; já o
indivíduo Rh negativo, só pode receber sangue de pessoas que sejam Rh negativas, sendo que
a ausência desse conhecimento pode causar um dano irreversível ao paciente.3
A transfusão de hemocomponentes e hemoderivados é uma tecnologia relevante na
terapêutica moderna.² Quando utilizada de forma adequada e em condições de morbidade ou
mortalidade significativa, não sendo prevenida ou controlada efetivamente de outra maneira,
pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes.² Mas se realizada de forma inadequada,
pode levar a complicações agudas ou tardias, como o risco de complicações clínicas e a
transmissão de agentes infecciosos, tais como: HTLV (1: 3.000.000), HIV (1: 2.000.000),
Hepatite C (1: 2.000.000), Hepatite B (1: 200.000), Hepatites A/E (1:1.000.000) e
Citomegalovírus (1%)². Além do risco infeccioso, também já foram descritas alterações
imunológicas, como reações hemolíticas, imunomodulação e reação enxerto-hospedeiro,

12

podendo ainda ocorrer sobrecarga hemodinâmica, hipotermia, hipercalemia e aumento de
ferritina sérica.4
A transfusão de sangue ocorre com maior freqüência em unidades de terapia intensiva
(UTI), devido à gravidade do estado de saúde dos pacientes5. Alguns estudos mostram que
cerca de 95% dos pacientes que são admitidos em UTI têm níveis de hemoglobina abaixo do
normal, o que faz da transfusão de hemácias uma das intervenções terapêuticas mais
utilizadas nessas unidades.5
Os recém-nascidos (RN) internados constituem o grupo de pacientes que mais
consomem hemocomponentes em um hospital, devido à coleta excessiva de amostras de
sangue a que são submetidos quando internados, à anemia tardia do prematuro; mais
raramente, à síndrome de produção insuficiente de eritrócitos; aos acidentes obstétricos e às
malformações de placenta e de cordão umbilical.6
Os concentrados de hemácias são os hemocomponentes mais frequentemente
administrados nessa população e, geralmente, são necessários em duas situações: garantir
oxigenação tecidual adequada durante períodos de cuidados intensivos e tratar anemia
significativamente sintomática. Além disso, verifica-se que cada vez mais RN imaturos tem
sobrevivido, em especial aqueles com idade gestacional menor que 30 semanas, peso ao
nascimento menor que 1.000 g e portadores de doença infecciosa grave, logo representam
possíveis candidatos a transfusões de sangue.7
A indicação de transfusão de concentrado de hemácias ocorre de acordo com a
presença ou ausência de fatores de risco associados à anemia como: insuficiência respiratória,
processos infecciosos e hemorrágicos7. O tempo de vida do RN e a sua maturidade ao nascer
também são parâmetros utilizados para indicar transfusão de hemácias.7 Já a transfusão do
concentrado de plaquetas é o segundo tipo de hemocomponente mais solicitado em
Neonatologia7, sendo indicado no tratamento de hemorragias causadas ou acompanhadas de
diminuição numérica e/ou funcional das plaquetas8, podendo ser indicado também
profilaticamente, antes que o sangramento ocorra.8
A anemia é uma condição frequente no prematuro,7 sendo normal tanto no recém
nascido a termo (RNT) quanto no recém nascido pré termo (RNPT) ter uma hemoglobina
(Hb) de 14 a 18. 9 Durante a primeira semana de vida, podemos encontrar uma Hb aumentada
devido à hemoconcentração.9 Logo, ocorre uma queda nos níveis de hemoglobina,
aumentando a saturação de oxigênio com o início da respiração espontânea.9
O valor de Hb no RNT, da oitava à décima segunda semana de vida, é de 9 g / dl,
enquanto no RNPT da sexta à oitava semanas de vida, é de 7 g / dl, sendo comum essa anemia
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em recém-nascidos < 32 semanas de idade gestacional (IG).9
Esse tipo de paciente constitui hoje um grupo estratégico no que se refere à diminuição
da mortalidade infantil. Assim, características específicas da clientela neonatal conduzem a
enfermagem à necessidade de construção de um saber e de um fazer específicos, afim de dotar
o profissional dessa área com habilidades técnicas, experiência clínica, sensibilidade,
competência e maior responsabilidade com o cuidar.10
Em várias situações clínicas, uma transfusão sanguínea pode representar a única
maneira de salvar uma vida ou estabilizar o quadro do paciente, mas quando realizada
inadequadamente, pode agravá-lo ou mesmo desencadear o óbito.9 Trata-se de um processo
complexo, que exige acompanhamento por parte dos profissionais, principalmente da equipe
de enfermagem que presta cuidados diretos ao paciente. Os integrantes da equipe devem estar
muito bem capacitados9, conforme dispõe a Resolução 306/2006 do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), que cuida da normatização da atuação do enfermeiro em
hemoterapia, o qual dispõe que em “todas as Unidades de Saúde onde se realiza o Ato
Transfusional se faz necessário a implantação de uma Equipe de Enfermagem capacitada e
habilitada para execução desta atividade”.11
O

Enfermeiro

precisa

estar

adequadamente

preparado

para

assumir

esta

responsabilidade, buscando a redução da distância entre a prática e o conhecimento científico
em hemoterapia disponível, para que se diminuam os riscos à saúde coletiva.10 Uma equipe
com níveis adequados de conhecimento é essencial para um sistema seguro, de modo o
proporcionar maior segurança ao paciente, já que é necessário assegurar a qualidade do
sangue durante todo o processo.10 Em razão disso, a atuação do enfermeiro é fundamental em
todas as etapas do processo, desde a captação do doador até a transfusão do sangue.10
A transfusão deve ser executada em condições seguras, por profissionais habilitados e
com recursos necessários para atender eventuais intercorrências.12 Por ser um procedimento
que envolve riscos, deve ser realizado e monitorado por uma equipe de profissionais treinados
e capacitados para garantir a sua qualidade.12 Não é demais lembrar que se trata de um
processo que precisa ser realizado corretamente, pois envolve risco sanitário e diferentes tipos
de reações transfusionais, imediatas ou tardias.12 As reações transfusionais que mais
ocorreram no Brasil no ano 2013 foram as reação febril não hemolítica (48%), seguido das
reações alérgicas (39,6%).13 As reações transfusionais relacionadas à sobrecarga volêmica
representaram 4,4% dos casos13, sendo que este tipo de reação transfusional está relacionada a
infusão rápida de volume no paciente com comprometimento cardíaco ou pulmonar. Por isso,
os profissionais, devem ter um olhar clínico, saber dos cuidados prestados, bem como de todo
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o ato transfusional e saber intervir de maneira rápida e correta diante das reações
transfusionais.12
No entanto, muitos enfermeiros sentem-se despreparados para exercer suas atividades
junto a pacientes que necessitam de hemotransfusão14, frente à demanda desse procedimento
no âmbito hospitalar e à sua atuação nesse contexto, já que a assistência prestada ao paciente
durante todo ato transfusional fica sob sua responsabilidade.14 Apesar de cada vez mais este
profissional ser requisitado para as atividades ligadas à terapia transfusional, não existe um
reconhecimento por parte da própria categoria em relação a esse tipo de terapia, pelo fato de
desconhecerem a complexidade desse procedimento terapêutico.3 De acordo com estudo
realizado com enfermeiros de um hospital universitário no interior de São Paulo, a maioria
manifestou sentir-se pouco ou mal informada sobre o assunto, sendo que, grande parte soube
informar apenas os benefícios da transfusão, mas não os riscos que esta pode representar.15
A partir do momento em que a transfusão tem início, a equipe de enfermagem está
atrelada a este processo, sob a supervisão do enfermeiro, tendo como sua responsabilidade
prevenir a ocorrência de qualquer incidente.14 É um momento de destaque para esse
profissional que tem um conhecimento atualizado sobre hemotransfusão, fazendo a diferença
na assistência prestada aos pacientes, deixando-os livres de quaisquer prejuízos decorrentes
do ato transfusional.3 É fundamental, portanto, para garantir a segurança do paciente, que haja
profissionais preparados e com total compreensão de suas responsabilidades.14
Este trabalho tem como justificativa o interesse em investigar os diversos aspectos
que envolvem a segurança do neonato submetido ao processo transfusional, relacionados ao
conhecimento teórico do Enfermeiro, a fim de identificar se há déficit de conhecimento em
relação à prática transfusional.
A motivação pelo tema surgiu devido aos vários questionamentos da equipe de
enfermagem em relação à prática transfusional, tais como: quais grupos sanguíneos são
compatíveis? Qual grupo sanguíneo é o doador e o receptor universal? Os dados vitais,
inclusive a pressão arterial, devem ser aferidos durante a transfusão? O que faço se o paciente
tem aumento da temperatura?
Perceber que há tantas dúvidas levou-nos à inferir que alguns profissionais, tanto
enfermeiros quanto técnicos de enfermagem, encontram-se despreparados para garantir a
segurança do recém-nascido submetido à transfusão. Estudos enfatizam que profissionais sem
habilidade técnica suficiente e sem conhecimentos em hemoterapia podem reduzir a
segurança transfusional e causar prejuízos importantes ao paciente.15
A partir destas observações, julga-se relevante enfocar o tema neste estudo, como
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estratégia para realizar um levantamento deste conhecimento, buscando identificar os saberes
da Enfermagem a respeito, a fim de verificar até que ponto o paciente está exposto a algum
tipo de risco.
Quando há um bom conhecimento da prática hemoterápica, o resultado é a diminuição
dos riscos a que os pacientes estão expostos durante o processo transfusional. No caso
presente, especificamente, os RN internados em UTI Neonatal.
Sendo assim, pretende-se que os resultados do estudo evidenciem o grau de
conhecimento da equipe de enfermagem no que diz respeito ao processo de transfusão
sanguínea, bem como identificar o nível de exposição do RN a riscos desnecessários, por
desconhecimento do assunto ou imperícia técnica durante o procedimento.
Certamente, no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, a partir dos dados coletados
e analisados, emergirão contribuições específicas para o ensino, pesquisa e assistência, mas
considera-se como uma das mais importantes a criação de ações e condições de educação
voltadas para os integrantes da área de Enfermagem, com a finalidade de promover o
conhecimento acerca do tema enfocado, visando garantir a qualidade assistencial e, sobretudo,
a segurança do RN durante a transfusão neonatal.
Os erros cometidos durante a transfusão de sangue podem ser evitados se reforçados,
os sistemas e processos hospitalares a ela relacionados, bem como o preparo da equipe
profissional envolvida.16 Embora seja impossível eliminar totalmente a possibilidade de erros
humanos, reduzir as oportunidades para que ocorram pode ser um objetivo facilmente
alcançável, assim promovendo melhor segurança para o paciente.12
Diante do exposto, o objeto de estudo desta pesquisa é o saber do Enfermeiro em
relação à hemotransfusão na assistência de enfermagem ao recém nascido, o que gerou a
seguintes questões:


Como se apresenta o saber dos Enfermeiros que atuam na UTI neonatal em relação à
hemotransfusão?



Em que implica o conhecimento teórico do Enfermeiro em relação à segurança do
paciente durante a hemotransfusão neonatal?
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1.1 OBJETIVOS


Identificar o saber do Enfermeiro que atua na UTI neonatal acerca do processo de
hemotransfusão.



Analisar o saber do Enfermeiro que atua na UTI neonatal no processo de
hemotransfusão, à luz das Resoluções e Portarias da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde e do COFEN.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 BREVE HISTÓRICO DA HEMOTRANSFUSÃO NO BRASIL E
A CRIAÇÃO DE POLÍTICAS CORRESPONDENTES
Foram criados, na década de 40, os primeiros bancos de sangue: em 1941, o do
Hospital Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro; e em 1945, o da Prefeitura do Distrito
Federal.17 Dando seguimento a essa trajetória, em 1949 foi criada a Associação dos Doadores
Voluntários de Sangue do Rio de Janeiro, que mais tarde passou a atuar em âmbito nacional.17
No Brasil, a prática transfusional continua evoluindo, como ocorre em outros países
do mundo. 18 Deste modo, o Rio de Janeiro, como capital do Brasil até 1960, e São Paulo, por
ser a maior cidade da América Latina, lideraram a evolução da Hemoterapia brasileira.18 Em
1964, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para estudo e regulação
disciplinadora da Hemoterapia no Brasil, que resultou na formação da Comissão Nacional de
Hemoterapia, em 1965, com representação da Sociedade Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia.18
A Comissão Nacional de Hemoterapia e o Ministério da Saúde, através de Decretos,
Portarias e Resoluções, estabeleceram o primado da doação voluntária de sangue e a
necessidade de medidas de proteção a doadores e receptores, disciplinando o fornecimento de
matéria-prima para a indústria de fracionamento plasmático e a importação e exportação de
sangue e hemoderivados.18 Destacam-se como importantes medidas a implantação do registro
oficial dos bancos de sangue públicos e privados, a publicação de normas básicas para
atendimento a doadores e para a prestação de serviço transfusional, assim como a
determinação da obrigatoriedade dos

testes

sorológicos necessários à segurança

transfusional.18
Nos anos 80, no Brasil, cerca de 2% dos casos de AIDS eram transmitidos por
transfusão, e mais de 50% dos hemofílicos apresentavam-se infectados pelo vírus HIV.18 O
aparecimento da AIDS introduziu novos procedimentos, tais como: a substituição da doação
anônima pela personalizada; o incremento de todos os métodos de autotransfusão e a
disciplina do uso do sangue, de seus componentes e derivados através de judiciosa avaliação
do trinômio riscos/benefícios/custos.18 Em 2002, foi aprovada a proibição da doação
gratificada de sangue, conceituando a remuneração dos serviços através da cobertura de
custos de processamento.18
No Brasil, no ano de 2010, foram realizados 3.338.118 transfusões de sangue, sendo
os serviços públicos responsáveis por 45,85% dessas transfusões, seguidos dos serviços
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credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que responderam por 43,78%, e dos serviços
exclusivamente privados, que atingiram 10,37%20. No SUS, nesse mesmo ano, a distribuição
percentual das transfusões de sangue apresentou-se da seguinte forma: serviços públicos
(51,1%) e serviços privados contratados (48,9 %).20 O concentrado de hemácias ainda é o
hemocomponente mais transfundido nos hospitais credenciados pelo SUS, correspondendo a
581.762 transfusões.20 A Região Norte do país apresentou o maior número de transfusões,
chegando a 89,77% sendo o estado do Pará com 54.191 transfusões, seguido das regiões
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.20 Em Minas Gerais o número de transfusões foi da
ordem de 143.914.20
Existem duas formas de obtenção dos hemocomponentes, que são produtos distintos e
gerados um a um nos serviços de hemoterapia, a partir do sangue total, por meio de processos
físicos (centrifugação, congelamento); já os produtos obtidos em escala industrial, a partir do
fracionamento do plasma por processos físico-químicos, são denominados hemoderivados,
sendo a forma mais comum a coleta do sangue total.² A outra forma, mais específica e de
maior complexidade é a coleta por meio de aférese.² Soluções anticoagulantes-preservadoras e
soluções aditivas são utilizadas para a conservação dos produtos sanguíneos, pois impedem a
coagulação e mantém a viabilidade das células do sangue durante o armazenamento.2
Em relação às políticas do sangue, foi instituída em 27 de março de 1950 a primeira
Lei Federal, de nº 1.075, que tratava do sangue.17 Essa legislação incentivou a doação,
determinando que todo funcionário público, civil ou militar, que doasse “voluntariamente” o
sangue, teria abono no seu dia de trabalho.17 Após a década de 60, foi necessário investir em
recursos humanos, pois novas técnicas de conservação e fracionamento do sangue foram
criadas e oportunamente surgiram as indústrias de hemoderivados, visando obter lucro com o
sangue que, nesta época, era muitas vezes contrabandeado, principalmente em países que não
permitiam o seu comércio.17
Procedente da França, o Professor Pierri Cazal, ao chegar no Brasil, visitou vários
serviços hemoterápicos considerados de baixa qualificação técnica e científica, o que
preocupava a Organização Mundial da Saúde (OMS), considerando que 70% dos seus
doadores eram remunerados, indicando a necessidade de reformulação das políticas
relacionadas com a hemoterapia nacional.17
Nesta mesma época, foi criada a Associação Brasileira de Doadores Voluntários
(ABDVS), e instituído o dia 25 de novembro como o Dia Nacional do Doador de Sangue,
através do Decreto-Lei nº 53988, de 30/06/1964. Em 1965, foi criada a Comissão Nacional de
Hemoterapia (CNH), responsável por grande parte da legislação do setor hemoterápico em
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vigor até hoje e, também, as bases da Política Nacional de Sangue, por meio da Lei nº 4.701,
de 28/06/65.17
No final da década de 60, mais da metade dos pacientes hemofílicos estavam
contaminados com hepatite B. Com a introdução dos testes no início de 1970, houve uma
redução dos casos de hepatite pós transfusional.17 Ao final dessa década, o controle dos
serviços era realizado quase que totalmente pelos bancos privados, nos quais ainda
predominava a doação remunerada.17
O aparecimento do vírus da AIDS, no início dos anos 80, a descoberta da sua possível
transmissão pela transfusão de sangue e a ausência de testes laboratoriais que permitissem sua
detecção, fizeram com que a identificação dos candidatos à doação e, principalmente, a
Triagem Clínica, assumissem papel preponderante no processo de doação e na determinação
da segurança das transfusões.17
Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados (PLANASHE),
atualmente denominado Coordenação de Sangue e Hemoderivados (COSAH) do Ministério
da Saúde, em 20 de julho de 1987 foi criado, em Santa Catarina, o Centro de Hematologia e
Hemoterapia (HEMOSC), através do Decreto-Lei Estadual n° 272, com o objetivo principal
de prestar atendimento hemoterápico de qualidade à população da região, bem como dar
assistência

aos

pacientes

portadores

de

doenças

hematológicas

(hemofilia

e

hemoglobinopatias).17
No ano de 1989 embasado no Decreto-Lei n° 3015, foi criado o Sistema Estadual de
Hematologia e Hemoterapia com o objetivo de promover a interiorização das ações relativas
ao uso do sangue para fins terapêuticos: incentivo à doação voluntária do sangue, medidas de
proteção à saúde do doador e à do receptor, adoção de medidas para disciplinar a coleta e para
promover o controle de qualidade, melhoramento das condições de estocagem e distribuição
dos hemocomponentes, e promoção do desenvolvimento de conhecimento científico e
tecnológico na área. Atualmente, no Brasil, existe uma rede de serviços públicos orientada a
partir das normatizações estabelecidas pela Gerência Geral de Sangue, outros Tecidos,
Células e Órgãos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).17
Como se vê, a história da hemoterapia, tanto mundial quanto a foi muito conturbada,
numa busca constante pela qualidade dos serviços hemoterápicos, mas somente em 1993 a
legislação brasileira passou a ser mais rigorosa, sendo editadas as Portarias nº 1376/93, a qual
determinou normas técnicas para coleta, processamento e distribuição do sangue; e nº
121/9511, que dispôs sobre a necessidade de cumprimento das etapas do controle de qualidade
do sangue.17
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As bolsas de sangue total coletadas passaram a ser 100% processadas, de acordo com
a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(RDC n° 24, de 24 de janeiro de 2002). ² O processamento é feito por meio de centrifugação
refrigerada, por processos que minimizam a contaminação e a proliferação microbiana, nos
quais se separa o sangue total em hemocomponentes eritrocitários, plasmáticos e
plaquetários.²
As ações de todos os profissionais que atuam na área da hemoterapia devem estar
voltadas ao cumprimento das determinações do Ministério da Saúde, norteadas pela RDC nº
153, de 14 de julho 2004, que determina o Regulamento Técnico para os procedimentos
hemoterápicos.17 Este Regulamento prevê os seguintes procedimentos: a coleta, o
processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso
humano do sangue e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da
placenta e da medula óssea. Estas determinações visam atender às necessidades da população,
através da distribuição de um sangue seguro.17
Em relação ao doador, a legislação preconiza diferentes aspectos, sendo que a doação
de sangue deve ser voluntária, anônima, altruísta e não remunerada, direta ou indiretamente.17
O sigilo das informações prestadas pelo doador, antes, durante e depois do processo de
doação de sangue, deve ser absolutamente preservado. Todo candidato à doação de sangue
deve assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual declara
expressamente consentir em doar o seu sangue para utilização em qualquer paciente que dele
necessite, e consentir também na realização de todos os testes de laboratório exigidos pelas
leis e normas técnicas vigentes.17
Nesta Resolução, preconiza-se ainda critérios relativos a vários fatores que visam à
proteção do doador, entre os quais destacamos: idade, freqüência e intervalo entre as doações,
doenças atuais ou anteriores, medicamentos, peso, sinais vitais, gravidez, jejum e alimentação,
alcoolismo, alergia e atividades; e critérios que visam à proteção do receptor como, por
exemplo, aspecto geral, temperatura, imunizações e vacinações, local de punção venosa,
transfusões, doenças infecciosas, enfermidades virais, entre outros.17
Desde então, outras Portarias e Resoluções acerca das políticas de sangue foram
surgindo, como a RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento
Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,21 e a Resolução COFEN –
200/1997 – revogada pela Resolução 306/2006, que dispõe sobre a atuação dos profissionais
de enfermagem em hemoterapia e transplante de medula óssea, sendo que esta portaria
descreve a atuação e as responsabilidades da equipe de enfermagem diante do paciente que
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necessita de transfusão.22 Surge em 16 de dezembro de 2010, pela RDC nº 57, o Regulamento
Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do
sangue humano, seus componentes e procedimentos transfusionais.23 Em 13 de junho de
2011, o Ministério da Saúde baixa a Portaria nº 1.353, que aprova o Regulamento Técnico de
Procedimentos Hemoterápicos.24 A Portaria nº 2.712, foi divulgada em 12 de novembro de
2013, e redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos25. E por último, foi
lançada a RDC n° 34, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do
Sangue26. Estas legislações descrevem sobre a prática transfusional, não especificando
cuidados em relação aos recém nascidos e a adultos.

2.2 O RECÉM NASCIDO EM UTIN E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM
COM AS TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS

A UTIN é um espaço destinado ao tratamento de bebês que apresentem prematuridade
ao nascerem, problemas cardíacos, abdominais, torácicos, neurológicos, dificuldade
respiratória, infecções, ou tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas no primeiro mês
de vida, dentre outros.27
A UTIN funciona durante 24 horas e, normalmente, restringe o acesso de pessoas
externas à equipe objetivando controlar a infecção hospitalar, que é de grande risco para os
bebês.27 Seu ambiente concentra, no mesmo espaço, recursos humanos e tecnológicos
necessários para manter as funções vitais desse grupo de pacientes, já que a prestação da
assistência ao recém-nascido internado nessa Unidade exige a presença e a colaboração de
profissionais altamente qualificados, dedicados e motivados.27
A organização da assistência na UTIN inclui a equipe médica, a qual trabalha em
colaboração com a enfermagem e com outros departamentos na assistência, formando, assim,
uma equipe multiprofissional.27A maioria das UTIN é organizada estrutural e financeiramente
em torno do Departamento de Enfermagem, considerando que a organização e o
funcionamento da Unidade dependem da liderança de enfermagem.27
Os pré termos são aqueles bebês cujo nascimento ocorre entre a 20ª e a 37ª semana de
gestação28. A mortalidade perinatal e a incidência de sequelas neurológicas em crianças
prematuras têm diminuído devido aos avanços da Perinatologia29, mas a anemia é uma
condição frequente do recém nascido pré termo, tornando-o propenso ao tratamento
transfusional. A anemia da prematuridade é uma condição autolimitada, que acomete os
prematuros ao longo das primeiras 12 semanas de vida.30 Assim, quanto menor for o seu peso
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e idade gestacional, maior a necessidade de transfusão.31
Cerca de 45-75% dos pré termos de muito baixo peso ao nascer recebem transfusões
de hemácias durante a sua internação na unidade neonatal.² Entretanto, não existe uma
fórmula ideal para avaliar a necessidade de transfusões de hemácias em prematuros.² Estudos
que avaliaram o prognóstico em longo prazo mostraram uma tendência a apresentar pior
prognóstico em recém-nascidos transfundidos com critérios restritos.² Entretanto, estudo mais
recente mostrou que prematuros de 500 a 1300g transfundidos de forma liberal apresentaram
pior desempenho nos testes de associação, fluência verbal, memória visual e leitura, além de
menor tamanho de diversas áreas do cérebro e menor quantidade de substância branca e
cinzenta aos 12 anos de idade, comparados aos transfundidos com critérios restritos.²
Dessa forma, conclui-se que ainda não se conhece em definitivo os efeitos a longo
prazo da adoção de critérios restritos ou liberais². Atualmente, a maioria dos Serviços de
Neonatologia tende a adotar critérios restritos de indicações de transfusões, com base na
experiência clínica.² Todavia, é importante que cada Unidade estabeleça seus critérios de
transfusões e avalie, periodicamente, a repercussão clínica do uso desse protocolo, com base
na experiência da Unidade e na análise da literatura científica vigente. Recentemente, alguns
estudos mostraram uma associação entre transfusões de hemácias e ocorrência de enterocolite
necrosante em RNPT de muito baixo peso, 48 horas após a transfusão.4
Devido a população neonatal constituir um grupo estratégico no que se refere à
diminuição da mortalidade infantil, para alcançar o objetivo de diminuir a mortalidade
neonatal são necessárias medidas abrangentes que atuem na melhoria do pré-natal, da
assistência ao parto e ao recém-nascido, que devem ser operacionalizadas por meio de
programas que contemplem intervenções de caráter preventivo, curativo e de reabilitação,
com estratégias de alcance coletivo dotadas de suporte financeiro, além de tecnologia e
investimento em recursos humanos.10
Os avanços proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico são essenciais, e neles
cabem os científicos e terapêuticos, considerados ideais para aumentar a sobrevida dos
neonatos de risco; mas também faz parte dessa realidade o aumento da incidência de
infecções cruzadas, de doenças iatrogênicas e o estabelecimento de um ambiente restrito,
tenso e agressivo.32
A UTIN é um ambiente considerado hostil, com iluminação intensa, uso de aparelhos
e equipamentos tecnológicos e ruído de alarmes.32 Esse ambiente pode vir a ser inapropriado
para o desenvolvimento neuropsicomotor do prematuro, interrompendo constantemente seu
ciclo do estado de sono alerta.32 Além desses ruídos, diversos profissionais circulam
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constantemente, configurando-se a UTIN como setor agitado e estressante.32 Esses estímulos
são estressores para o desenvolvimento cerebral sendo que, por períodos prolongados, trazem
conseqüências para o prematuro que, futuramente, poderá desenvolver dificuldades de
atenção e aprendizagem, e também de chegar e permanecer em um estado comportamental de
alerta ou quieto, entre outros.32
Dentre os aspectos que caracterizam esse espaço de cuidado, destacam-se a assistência
ao recém-nascido orientada para a cura da doença, a ênfase no diagnóstico e no tratamento, e
a limitada participação dos pais e familiares, o que prejudica a interação dos mesmos no
cuidado do recém-nascido.33
Nessa perspectiva de orientação das práticas cuidadoras, levando-se em conta as
especificidades do cuidado ao recém-nascido, há que se considerar que o cuidado ao neonato,
norteado pelo princípio da integralidade, deve ser centralizado em suas necessidades
buscando-se contemplar suas diferentes dimensões, bem como incluir a família, em especial, a
mãe, que é muito importante para o seu desenvolvimento33, principalmente no
estabelecimento de vínculo afetivo e na participação materna em relação aos cuidados do
bebê.10
No cuidado integral, o acesso a diferentes tipos de tecnologia, como equipamentos,
saberes estruturados e relações estabelecidas, é fornecido de forma oportuna, mas não se deve
esquecer de valorizar as tecnologias de relações, como o diálogo, o vínculo e o acolhimento.33
A transfusão de glóbulos vermelhos em RN pode ser indicada pelo melhor
desempenho da hemoglobina A na hematose, por insuficiência respiratória ou por imaturidade
do centro respiratório do tronco cerebral.6 A transfusão de plaquetas, segundo
hemocomponente mais freqüentemente utilizado em RN, é indicada no tratamento das
trombocitopenias específicas desses RN, que podem ocorrer na fototerapia prolongada, nas
infecções, na hipertensão pulmonar, na síndrome de aspiração meconial, na aloimunização
Rh, na policitemia e em alguns distúrbios metabólicos.6
As transfusões ainda são classificadas em: programada - para determinado dia e hora;
não urgente - deve ser realizada dentro de 24 horas; urgente - deve ser realizada dentro de 3
horas; e de extrema urgência - quando o atraso da transfusão pode acarretar risco de morte
para o paciente.20
Quanto aos grupos sanguíneos, existem mais de 30 grupos descritos na literatura,
sendo o sistema ABO o mais importante de todos os grupos sanguíneos.20 A sua expressão na
membrana eritrocitária é controlada no locus ABO no cromossomo 9, onde existem três genes
alelos: A - que expressa o antígeno A; B - que expressa o antígeno B; e o gene O - que não
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expressa antígeno.20
Os anticorpos são naturais, ou seja, são desenvolvidos nos primeiros 6 meses de
vida.20 O segundo sistema mais importante é o Rh, que possui 45 antígenos, sendo o mais
importante o antígeno D por ser imunogênico, cuja presença define o fenótipo do indivíduo,
sendo este Rh positivo.20 A ausência desse antígeno define o fenótipo do indivíduo como Rh
negativo.20
Quando acontece a transfusão, principalmente em RN, utilizam-se procedimentos
especiais no concentrado de hemácias e de plaquetas, como a desleucocitação e a irradiação.²
A desleucocitação é um procedimento realizado através de filtros específicos para remoção de
leucócitos de um componente sanguíneo celular (glóbulos vermelhos e plaquetas) ². Uma
unidade de sangue total contém cerca de 2 a 3 x 109 leucócitos². O componente
desleucocitado deve conter menos que 5x106 leucócitos.² Com este procedimento, ocorre
redução de 99% dos leucócitos no produto inicial, restando no produto final menos que 5x10 6
leucócitos.² Seu uso está indicado na prevenção de complicações relacionadas à transfusão de
hemocomponentes alogênicos, devido à exposição do receptor aos leucócitos do doador, e em
hemoglobinopatias, anemias hemolíticas hereditárias, história de duas reações febris nãohemolíticas, síndromes de imunodeficiências congênitas, transplante de medula óssea, anemia
aplástica, leucemia mielóide aguda, prevenção de infecção para citomegalovírus (CMV) em
transfusão intrauterina, gestantes com sorologia não-reativa ou desconhecida para CMV, RN
prematuros e de baixo peso (1.200g) de mães CMV negativas ou com sorologia desconhecida,
entre outros.²
Quando ocorre a irradiação, esta é realizada para a prevenção da doença do enxerto
versus hospedeiro, associada à transfusão (DECH-AT), complicação imunológica usualmente
fatal, causada pela enxertia e expansão clonal dos linfócitos do doador em receptores
suscetíveis.² Com a finalidade de prevenir esta complicação, os hemocomponentes celulares
(concentrado de hemácias e de plaquetas) devem ser submetidos à irradiação gama na dose
de, pelo menos, 2500cGy (25Gy), impossibilitando a multiplicação dos linfócitos.² É indicada
em casos de transfusão intrauterina, exsanguíneo-transfusão e, obrigatoriamente, quando
houver transfusão intrauterina prévia, recém-nascidos prematuros (inferior a 28 semanas) e/ou
de baixo peso (1.200g), pós transplante com células de cordão umbilical, entre outros.²

2.2.1 Os cuidados de enfermagem na transfusão sanguínea
No Brasil, as competências e atribuições do enfermeiro em hemoterapia são
regulamentadas pela Resolução 306/2006 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN),
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que estabelece a sua responsabilidade pelo planejamento, execução, coordenação, supervisão
e avaliação de procedimentos de hemoterapia nas unidades de saúde.34 Acrescenta-se a essas
atividades, a participação do enfermeiro em programas de avaliação do doador e do receptor
junto à equipe multiprofissional e de captação de doadores, além de pesquisas relacionadas à
hemoterapia e à hematologia.34 Nesse contexto, a enfermagem hemoterápica tem uma grande
atuação na transfusão de sangue, assumindo um compromisso com a saúde, a qualidade de
vida e o cuidado da população, principalmente a neonatal.11 No entanto, muitos enfermeiros
sentem-se despreparados para exercer suas atividades junto a pacientes que necessitam da
transfusão.14
A segurança na administração do sangue depende de indivíduos realizando um
trabalho completo e competente. Ter procedimentos escritos, adequados e disponíveis para
prover a equipe de instruções adequadas e consistentes de como proceder nos cuidados do
paciente receptor de transfusão, certamente contribui para aumentar a segurança
transfusional.12 A combinação do conhecimento teórico com o conhecimento prático bem
como a experiência do enfermeiro, promove a resolução dos problemas de maneira mais
acurada, pois os cuidados em hemoterapia exigem a mobilização de múltiplos conhecimentos
frente às reais necessidades do cliente que recebe o hemocomponente ou o hemoderivado.35
Segundo a ANVISA (2004), a hemotransfusão é um procedimento de importância,
tanto para a equipe médica como para a de enfermagem, uma vez que cabe ao médico decidir
quando transfundir, e à equipe de enfermagem, o acompanhamento em todo o processo
transfusional.27
Para que seja realizada uma hemotransfusão, é necessário que o profissional
responsável por ela tenha conhecimento das técnicas corretas de administração do sangue.27 O
profissional de enfermagem pode ser responsabilizado por negligência quando realiza um
procedimento de forma incorreta, inadequada, ou seja, uma técnica que não obedeça aos
padrões de assistência.27
Frente à demanda das transfusões de sangue no âmbito hospitalar na UTIN e à atuação do
enfermeiro, a assistência prestada ao paciente durante todo ato transfusional fica sob sua
responsabilidade.14 O enfermeiro possui como função executar e acompanhar as atividades

realizadas pelos técnicos de enfermagem, principalmente acompanhar a transfusão de sangue
nos primeiros minutos.35 É dele a responsabilidade de assegurar ao cliente uma assistência
livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.35
Sendo assim, a equipe de enfermagem exerce um papel fundamental na segurança
transfusional, pois seus integrantes não apenas administram transfusões, mas também devem
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conhecer as suas indicações e providenciar a checagem de dados, elementos que são
importantes na prevenção de erros, assim como orientar os responsáveis legais dos pacientes36
sobre os benefícios e riscos desta terapia como transmissão de doenças e reações adversas37.
O Código de Ética de Enfermagem (Resolução COFEN nº 311/2007) coloca que os
profissionais de enfermagem devem colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da
pessoa, da família e da coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências
acerca de seu estado de saúde e tratamento (art. 20), bem como participar da orientação sobre
benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na
condição de membro da equipe de saúde.38
Em outras palavras, todas as fases e riscos que envolvem o ato transfusional devem ser
informados aos familiares pelos profissionais de saúde antes que se inicie o procedimento
transfusional, tendo eles o direito de decidir aceitar ou recusar o tratamento39. Destaca-se que
a Resolução do CFM nº 1931/09 veda ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir
sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, exceto em caso de iminente perigo
de morte; Ademais, não se pode deixar de informar aos responsáveis pelo paciente o
diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento sendo que, nesse caso, a
comunicação deve ser feita ao seu responsável legal.40 Os responsáveis legais pelo paciente
têm o direito de recusar a transfusão de sangue, conforme garantido na Constituição Brasileira
de 1988 (art. 1º, III c/c art. 5º, caput e VI). 41 O poder familiar inclui a tomada de decisões
envolvendo toda a vida dos filhos menores sob sua tutela.42 Assim os profissionais de saúde
devem acatar a decisão dos pais, já que a não aceitação do tratamento médico é perfeitamente
legítima42.
Outra questão importante que merece destaque é em relação à religião dos pais, pois
pessoas que são testemunhas de jeová aceitam todos os tratamentos médicos, com exceção
dos tratamentos com transfusão de sangue. Os religiosos buscam assistência médica e desejam
um tratamento adequado a fim de não ferirem suas convicções religiosas. Eles alegam que a
Bíblia Sagrada, ou a palavra de Deus, proíbe receber sangue por qualquer via, pois para eles o
sangue representa a vida, sendo algo sagrado para esses religiosos, o que deve ser respeitado
pelos profissionais de saúde.42 A esse respeito, a Resolução CFM-1021/80 colocou que, caso
o responsável legal pelo paciente recuse a transfusão de sangue, seja por qualquer motivo,
inclusive de ordem religiosa, o médico deverá obedecer ao seu Código de Ética Médica,
mediante a seguinte conduta:
1º - se não houver iminente perigo de vida, ele deverá respeitar a vontade do paciente
ou de seus responsáveis;
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2º - caso haja iminente perigo de vida, ele praticará a transfusão de sangue,
independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis

41

. Assim como

disposto pelo Conselho Federal de Medicina, cabe ao médico das instituições decidirem pela
conduta a ser adotada diante de uma situação de recusa do sangue por motivos religiosos.41
O enfermeiro tem um importante papel em relação à orientação aos pais, visto que
com sua atuação, também pode minimizar os riscos inerentes a uma transfusão sanguínea,
cabendo-lhe participar de todas as etapas do ato transfusional43, como previsto na Resolução
COFEN 306/2006. Segundo a referida resolução, o ato transfusional se compõe das seguintes
etapas: recebimento da solicitação; identificação do receptor; coleta de amostra
(hemocomponentes) e encaminhamento para liberação do produto solicitado; recebimento do
hemocomponente/hemoderivado solicitado e checagem dos dados de identificação do produto
e receptor; instalação e acompanhamento de hemocomponente/hemoderivado solicitado;
identificação e acompanhamento das reações adversas; descarte dos resíduos gerados na
execução do ato transfusional respeitando-se as normas técnicas vigentes; registro das
atividades executadas11. É primordial, portanto, a atuação do enfermeiro em todas essas
etapas. Por outro lado, é importante ressaltar que profissionais sem conhecimentos em
hemoterapia e sem habilidades suficientes podem causar complicações e danos importantes ao
paciente durante a transfusão sanguínea e, consequentemente, no pós procedimento36.
Para que o sangue chegue até o receptor, é preciso seguir um fluxo coerente e
alicerçado em uma lógica operacional, podendo-se correlacionar a uma cadeia de produção,
na qual o insumo é o sangue44.
Por ser a equipe de enfermagem a responsável pela administração e controle do
processo transfusional, cabe a ela observar o paciente antes da transfusão, avaliar seu estado
durante e acompanhá-lo ao término desta, prevenindo possíveis complicações ou reações
transfusionais.45 Institucionalmente, os cuidados básicos de enfermagem previstos incluem:
verificar se o responsável assinou um termo de consentimento autorizando o procedimento;
conferir e confirmar na prescrição médica qual o hemocomponente solicitado, a determinação
do tipo sanguíneo e a prova cruzada em relação à transfusão; comparar as etiquetas para ter
certeza de que o grupo ‘ABO’ e o tipo ‘RH’ estão de acordo com a compatibilidade do
registro; e examinar o sangue quanto à presença de bolhas, coloração diferente ou turvação,46
sendo que bolhas de ar podem indicar crescimento bacteriano e cor anormal ou turvação
podem ser sinais de hemólise46. Além da identificação do paciente que irá ser transfundido, é
preciso um breve exame físico, verificação dos sinais vitais, bem como realizar o descarte
adequado do material e os registros,47 os quais serão discutidos a seguir.
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2.2.2 Cuidados de enfermagem pré transfusional
De acordo com as resoluções do MS,24;26 as requisições de transfusões devem ser
feitas em formulário padronizado, contendo informações como nome completo do paciente,
sem abreviaturas; nome da mãe do paciente quando possível; sexo, data de nascimento e peso,
se indicado; número do prontuário ou registro do receptor; identificação do Serviço de Saúde,
localização intra-hospitalar e número do leito, no caso de receptor internado; diagnóstico e
indicação da transfusão; resultados dos testes laboratoriais que justifiquem a indicação do
hemocomponente. Ao ser preenchido com todas as informações necessárias, o pedido deverá
ser conferido pelo enfermeiro e encaminhado.48
Após o encaminhamento do pedido de sangue, o enfermeiro deve avaliar se será
necessário colher amostras de sangue para a realização da prova cruzada. Os exames pré
transfusionais são realizados para garantir a compatibilidade sanguínea do receptor/ paciente
com o hemocomponente a ser liberado para a transfusão de sangue, visando evitar prejuízos à
saúde dos pacientes, e devem ser realizados antes da liberação do hemocomponente.49 Toda
vez que for transfundir o paciente, o enfermeiro deve avaliar se o mesmo possui amostras de
sangue para realizar a prova de compatibilidade sanguínea. Caso o paciente não tenha
amostras de sangue, o enfermeiro deverá providencia-la. A prova cruzada é extremamente
importante, pois é por meio dela que será determinado o grupo sanguíneo ABO, o fator Rh,
pesquisa de anticorpos irregulares no sangue do receptor, bem como será verificada a
compatibilidade entre as hemácias do doador e soro do receptor.50
É importante avaliar também a pesquisa de anticorpos antieritrocitários, que são
classificados em regulares e irregulares. Os que são regulares desenvolvem-se naturalmente
após o nascimento, como anti-A, anti-B e anti-AB, todos do sistema ABO51. Os irregulares,
que são os sistemas Rh, Kell, MNS, Lewis, Duffy, Kidd e outros, desenvolvem-se em
decorrência de transfusões ou gestações incompatíveis, onde não são encontrados
normalmente.51 O antígeno D, do sistema Rh, é considerado o mais imunogênico, e por isso o
mais importante; então, por esse motivo, a transfusão de sangue compatível para esse antígeno
tem se tornado uma prática habitual há vários anos, até mesmo décadas.51 De acordo com a
RDC 34/14, o serviço de hemoterapia deve realizar testes imuno-hematológicos prétransfusionais, segundo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.26 Esses testes são
tipagem ABO do sangue do doador; retipagem Rh(D) do sangue do doador classificado como
Rh(D) negativo, não sendo necessária a repetição de pesquisa de D "fraco”, tipagem ABO
(direta e reversa), determinação do fator Rh(D), incluindo pesquisa de D "fraco" e pesquisa de
anticorpos irregulares (PAI) no sangue do receptor e prova de compatibilidade, entre as
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hemácias do doador e o soro ou plasma do receptor.51
A realização de uma prova cruzada completa pode durar de 45 minutos até 2 horas, e
devido a esse tempo prolongado, em caso de emergências extremas, a transfusão pode
começar com quantidades limitadas de papa de hemácias. 37 Ademais, por serem pacientes de
UTI, é importante lembrar que existe a possibilidade de transfusões de extrema urgência antes
do término dos testes pré transfusionais, que poderão ser feitas desde que o quadro clínico do
paciente justifique a emergência39. Nesse caso, se não houver tempo para estabelecer a
tipagem do sangue do receptor, é recomendável o uso de hemácias O Rh negativo; entretanto,
caso não haja esse tipo de sangue em estoque suficiente no Serviço de Hemoterapia, poderá
ser usado O Rh positivo.39
Quando se coleta o sangue para realizar a prova cruzada, é muito importante que a
identificação do paciente/receptor esteja correta para que não haja falhas na identificação do
tubo de coleta.49 Para tentar minimizar a ocorrência de falhas, a coleta de sangue50 deve ser
realizada por profissionais capacitados, como prevê a RDC 34/14 que reforça esse cuidado
mediante medidas como: a coleta de amostras de receptores para os testes pré transfusionais
deverá ser realizada por profissionais de saúde devidamente treinados para tal atividade, a
partir da requisição de transfusão26. Esses profissionais devem coletar o sangue de um
paciente por vez e checar os dados na etiqueta, a qual deverá ser colocada imediatamente no
tubo de amostra que o identificará como pertencente àquele paciente.52 Também deverão
realizar a movimentação delicada do tubo com anticoagulante (quando aplicado), para total
homogeneização do sangue. O sangue coletado deve ser enviado ao serviço de hemoterapia
juntamente com a requisição de transfusão.53
A identificação no frasco de sangue deve ser completa, com nome completo do
receptor sem abreviaturas, seu número de identificação, identificação de quem realizou a
coleta e data da mesma. Além disso, é importante colocar o horário de coleta desse sangue,
pois a mesma tem um prazo de validade por 72 horas, como previsto pelas portarias e
resoluções. Sendo também recomendável a identificação por código de barras ou etiqueta
impressa. É por meio desta amostra que será possível definir a tipagem sanguínea do paciente
e, assim ser liberado o hemocomponente compatível com ela.39 Este processo é extremamente
importante por aumentar a segurança transfusional e evitar possíveis reações adversas. 49 É
imprescindível tais testes serem checados antes de instalar uma hemotransfusão, para evitar
uma reação hemolítica grave do receptor.54
É importante esse cuidado, pois se o recém nascido for transfundido com sangue
incompatível, o procedimento poderá desencadear eventos adversos e até mesmo o óbito.

30

Assim, sempre que for transfundir o paciente, é necessário realizar previamente sua
tipagem sanguínea, quando são verificados o grupo sanguíneo e o fator Rh, além das provas
cruzadas para avaliar se o sangue do doador é compatível com o do receptor.52
A enfermagem deverá obter um acesso venoso periférico, de preferência calibroso,
pois além de garantir o fluxo adequado, previne a hemólise.50 Vale ressaltar que a alta pressão
de fluxo através da agulha ou cateter com pequeno lúmen, pode causar a hemólise dos
eritrócitos.50 O AVP deve ser selecionado em local com integridade cutânea, livre de lesões
e/ou hematomas, evitando locais muito próximos às articulações (principalmente quando
necessário manter a venopunção para a transfusão), considerando os pacientes com difícil
acesso.53
Desse modo, a equipe de saúde e, principalmente, os profissionais de enfermagem
devem estar atentos, observando periodicamente a venopunção, tendo em mente que o tempo
aumentado de exposição da bolsa é um fator de risco para o crescimento bacteriano. 48 E se
houver necessidade de um tempo maior para iniciar a infusão, o hemocomponente deverá ser
devolvido ao laboratório para condições adequadas de armazenamento.53
Há de se destacar que alguns medicamentos não podem ser administrados no momento
da transfusão como, por exemplo, a anfotericina48, que não deve ser administrada nem em
acesso venoso separado, no mesmo momento da hemotransfusão50, devendo-se esperar que
decorram 30 minutos após seu término para iniciar a transfusão55. No caso de antibióticos,
como a vancomicina, deve-se esperar duas horas para iniciar a transfusão de sangue48, pois
são medicações que podem causar reação, inclusive febre, o que pode mascarar ou retardar a
identificação de uma reação transfusional50. Já a solução de glicose a 5% pode causar
hemólise das hemácias50. Deve-se ter o cuidado também com soluções que contenham cálcio
e soluções de ringer lactato, pois podem ocasionar formação de coágulos pela presença de
cálcio50. Diante disso, o acesso venoso periférico deve ser exclusivo para a transfusão de
sangue, assim como disposto na portaria 1353/2011, segundo a qual é vedada a administração
de qualquer medicamento adicionado à bolsa de sangue ou em paralelo (na mesma linha
venosa) com exceção, em casos excepcionais, da solução de cloreto de sódio a 0,9%.24
A permeabilidade do cateter intravenoso deve ser avaliada, bem como a ausência de
complicações, como infiltração ou flebite, antes da instalação do produto, e a infusão deve ser
realizada em via exclusiva.56 Se o paciente já estiver sendo submetido à terapia endovenosa, o
profissional deverá verificar a permeabilidade da punção, o calibre do cateter, a presença de
infiltração e sinais de infecção, para garantir a disponibilidade do acesso antes da instalação
do sangue.37
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Outro importante cuidado de enfermagem é em relação aos sinais vitais, que devem
ser aferidos antes e após a transfusão sanguínea. Os sinais vitais que devem ser verificados
são: frequência respiratória, medida por meio de inspeção da parte superior do abdome
durante um minuto inteiro. Quando o bebê é tocado, a frequência e a profundidade
respiratória mudam.57 Os parâmetros de normalidade estão entre 30 e 60 inspirações por
minuto no RNT, com frequências menores ocorrendo após o período de transição
cardiopulmonar.57 Durante a vigília, alguns neonatos normais respiram de maneira superficial
e rápida. Já na frequência cardíaca, os valores normais são de 110 a 160 batimentos por
minuto, mas varia significativamente durante os estados de sono profundo e vigília ativa.57 Os
RNPT apresentam frequência cardíaca em repouso no extremo mais alto da faixa normal.
Outro dado importante que deve ser avaliado é a pressão arterial (PA).57 Embora, a pressão
arterial não seja considerada como parte rotineira pelos profissionais, ela deve ser aferida. De
acordo com a RDC 34/14, é obrigatório verificar a PA em todo o processo da transfusão
sanguínea, e seus valores de normalidade variam de acordo com a idade gestacional do
paciente.57 Quanto à temperatura corporal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é
definida como faixa de normalidade a temperatura do RN de 36,5 a 37°C, sendo esta a
temperatura ideal para transfundir o RN.58 Não existe contraindicação absoluta à transfusão
em pacientes com febre.2 Porém 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.2
Se houver alterações nos sinais vitais, deve-se adotar as medidas prescritas e aguardar
a normalização para iniciar a transfusão.59 Após o controle, deve-se avaliar os sinais vitais de
hora em hora.59 O RN deve ser mantido com oximetria de pulso, pois o mesmo pode ser de
grande valia, devido a ajuda em reduzir a necessidade de emergências, seja por antecipar os
eventos adversos, seja por permitir a detecção precoce de alterações, tanto respiratórias,
quanto cardíacas.58 Esse monitoramento dos dados vitais tem sido, durante décadas, uma
característica padrão no acompanhamento da transfusão.60
A avaliação física do paciente nas ações de enfermagem também é importante, pois
permite a comparação dos parâmetros anteriores à transfusão, podendo assim ajudar a
diferenciar os tipos de reação.
Quando o sangue chega na unidade, o enfermeiro deve conferir os dados da etiqueta
que vem anexada junto a bolsa de sangue. Nessa etiqueta contém informações referentes à:
nome completo do receptor e identificação numérica do receptor, grupo ABO e tipo RhD do
receptor; grupo ABO e tipo RhD do hemocomponente a ser transfundido; conclusão da prova
de compatibilidade; data do envio do hemocomponente; e nome do responsável pela
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realização dos testes pré transfusionais e pela liberação.26
A verificação final junto ao paciente, imediatamente antes de iniciar a transfusão, é a
última oportunidade para constatar um erro de identificação que pode ser fatal. A transfusão
de sangue ou de um hemocomponente incorreto ainda é, isoladamente, o problema grave mais
frequente desse procedimento terapêutico.61
Além disso, o receptor deve ser imediatamente identificado antes da transfusão, por
meio da pulseira de identificação do paciente, ou mesmo se seu responsável legal estiver
presente no momento de instalação do sangue39, devendo ser conferida e confrontada com a
identificação que consta na bolsa.54 A falha na identificação do paciente é uma das principais
causas de erros nos procedimentos realizados em hospitais.62 As instituições, portanto, devem
ter um sistema padronizado de identificação do paciente, que inclui o uso de pulseiras, para
que os profissionais possam identificá-lo corretamente antes de iniciar o procedimento. Dados
do sistema de notificação de reações transfusionais do Reino Unido (SHOT – Serious Hazards
of Transfusion) revelam que, aproximadamente, 66,7% das reações transfusionais notificadas.
Estão relacionadas a erros de identificação de receptores, o que demonstra a importância da
sua conferência correta.63
Alguns estudos apontam a necessidade da dupla checagem, ou mesmo da tripla
checagem, que deve ser iniciada desde o momento da coleta de amostra dos receptores até o
momento da infusão, devendo ocorrer um rigoroso cumprimento da verificação da bolsa de
sangue antes de sua administração, pois isso reduz significativamente o risco de infundir o
tipo errado de sangue.37 Outros estudos também reforçam a ideia de que, ao receber a bolsa de
hemocomponente, deve-se conferir alguns dados que vem descritos na etiqueta que está
afixada no produto,62 além de inspecionar a bolsa de sangue para verificar sua integridade,
observando a existência de anormalidades como coágulos, grumos, presença de fibrina,
coloração anormal (preta ou púrpura), sugerindo hemólise ou contaminação bacteriana.49
Outra questão importante que o enfermeiro deve avaliar, é que o hemoterápico exige
equipo específico, com filtro de sangue.37 Esse filtro deve ser de 170μm a 180μm para reter
pequenos coágulos e agregados². Recomenda-se o uso de um equipo para cada bolsa de
hemocomponente transfundida62, ou seja, caso seja necessário utilizar mais de uma bolsa de
sangue, deverá ser utilizado outro equipo, devido ao risco de contaminação e hemólise do
sangue.
Por isso, uma vez identificada qualquer discrepância, o processo de instalação deve ser
interrompido e a transfusão não pode ser iniciada.50 E, diante de qualquer anormalidade
encontrada durante os procedimentos de inspeção e de conferência da bolsa de
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hemocomponente, a transfusão não deve ser realizada até que o problema seja esclarecido e
resolvido.62

2.2.3 Cuidados de enfermagem durante a transfusão sanguínea
É comum que as reações transfusionais mais graves ocorram no início da
transfusão.59 Por essa razão, esse profissional deve permanecer junto ao paciente nos
primeiros 10 minutos, conforme a RDC 34/14, objetivando a avaliação de possíveis alterações
nos dados vitais, comparando-os com os dados vitais aferidos no início da transfusão,
permitindo, assim, uma pronta intervenção caso a reação ocorra.41
Além disso, o enfermeiro está diretamente envolvido na preparação do paciente e na
infusão do hemocomponente; logo, ele precisa de conhecimento técnico-científico para
realizar o procedimento, devendo saber o tempo mínimo e máximo de infusão.64
De acordo com a Portaria 1353/2011, tanto o plasma fresco congelado, quanto o
crioprecipitado, precisam ser transfundidos o mais brevemente possível após seu
descongelamento, não devendo exceder 24 horas24, sendo que os componentes plasmáticos
devem ser transfundidos, no máximo em 6 horas após o seu descongelamento. Caso não seja
possível realizar a transfusão nesse tempo, a bolsa deverá ser descartada, pois é proibido o seu
recongelamento.24
O tempo de infusão do concentrado de hemácias, em condições normais, é de
aproximadamente duas horas, não devendo exceder a quatro horas.65 De acordo com as
Portarias 1353/2011, 2712/2013 e a RDC 34/14, os concentrados de hemácias só podem ficar
em temperatura ambiente por, no máximo, 30 minutos depois de retirados de sua temperatura
de armazenamento, que é de 4 ± 2ºC, sendo comum a prática de deixar a bolsa de
hemocomponente à temperatura ambiente, sem nenhum controle de tempo, com o objetivo de
evitar instalá-lo gelado. 36 Já o concentrado de plaquetas deve ser conservado a 22 ± 2ºC, sob
agitação constante em agitador próprio para este fim, e sua infusão normalmente é realizada
em curto período de tempo, de 30 a 60 minutos53, embora a transfusão rápida de plaquetas
(15-30 minutos) possa resultar na ocorrência de reações febril ou urticariformes nos
pacientes.55
A transfusão de sangue ainda comporta riscos, incluindo erros, reações e transmissão
de infecções, sendo que a causa mais importante de reações graves e óbito é a transfusão com
sangue incorreto devido à erros cometidos durante o processo de transfusão, tais como
identificação incorreta de pacientes, amostras ou unidades de sangue; coleta errada de
amostras e etiquetagem; erros de laboratório; armazenagem e manuseio incorreto de sangue;
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omissão do controle final com o paciente no seu leito antes da administração do sangue; e
falta de monitoração do paciente durante a transfusão.17
Apesar das melhorias significativas da segurança dos componentes sanguíneos, os
erros cometidos na transfusão e as reações adversas daí decorrentes ainda ocorrem por todo o
mundo.58 Esses erros ou falhas podem conduzir a diferentes impactos nos pacientes (podendo
mesmo levar à morte) e, consequentemente, a maior necessidade de alocação de recursos.58
Vários são os incidentes decorrentes de uma transfusão sanguínea, decorrentes de vários tipos
de erros que ocorrem ao longo do processo transfusional58, conforme descrito a seguir:
•

A transfusão do componente sanguíneo incorreto;

•

Transfusão de componente sanguíneo incorreto por requisitos especiais não

conhecidos;
•

Transfusão evitável, atrasada ou subtransfusão;

•

Erros de manipulação e armazenamento;

•

Sangue certo no paciente correto, mas com falhas de identificação.58
Embora algumas reações sejam inevitáveis, a maioria das reações transfusionais fatais

é atribuída a erro humano,3 o qual não foram encontrados dados epidemiológicos no Brasil em
relação as iatrogenias relacionadas a transfusão de sangue, o que podem estar sendo
subnotificadas.
Uma das mais importantes causas de morte associadas à transfusão é a reação
transfusional hemolítica aguda.3
Em geral, é o resultado de várias falhas que ocorreram ao longo da cadeia
transfusional, e que não foram identificadas antes de iniciar a transfusão.58 Embora erros
atribuídos aos bancos de sangue e laboratórios possam causar este tipo de reação, a maioria
das ocorrências resulta de falhas no momento da instalação do hemocomponente, devido à
checagem inadequada dos dados de identificação.3,66
Diante deste contexto, as reações transfusionais podem ser: agudas que são aquelas
que ocorrem durante a transfusão ou até 24h após47. As reações transfusionais tardias são
aquelas que ocorrem 24h após a transfusão, podendo também demorar dias ou meses para se
manifestarem.47 Além disso, as reações transfusionais podem ser imune imediata, imediata
não imune, tardia imune e tardia não imune.2 Na reação imune imediata, ocorre reação febril
não hemolítica; reação hemolítica; reação alérgica (leve, moderada e grave) e TRALI.2 Já a
reação imediata não imune ocorre devido à sobrecarga volêmica, contaminação bacteriana,
hipotensão por inibidor ECA, hemólise não imune, hipocalcemia, embolia aérea, hipotermia.2
A reação tardia imune pode ser por aloimunização eritrocitária e HLA, reação enxerto versus
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hospedeiro, púrpura pós transfusional, imunomodulação.2 Quanto à reação tardia não imune,
ocorre devido à hemossiderose e doenças infecciosas.2
Os serviços em que pacientes recebem transfusões devem estar equipados com
medicamentos e materiais para atendimento de emergências em excelente funcionamento.
Além disso, os profissionais devem estar treinados para o reconhecimento dos sinais e
sintomas, e devem atuar com precisão diante de uma reação transfusional.62 De acordo com o
manual do Ministério da Saúde, a ocorrência destas reações pode associar-se a um ou mais
dos seguintes sinais e sintomas: febre com ou sem calafrios (definida como elevação de 1°C
na temperatura corpórea), associada a transfusão;2 calafrios com ou sem febre; dor no local da
infusão, torácica ou abdominal;2 alterações agudas na pressão arterial, tanto a hipertensão
como a hipotensão;2 alterações respiratórias (dispneia, taquipnéia, hipóxia, sibilos)2;
alterações cutâneas (prurido, urticária, edema localizado ou generalizado); e náusea, com ou
sem vômitos2.
A ocorrência de choque em combinação com febre, tremores, hipotensão e/ou falência
cardíaca de alto débito, sugere contaminação bacteriana, podendo também acompanhar o
quadro de hemólise aguda.2 A falência circulatória, sem febre e/ou calafrios, pode ser o dado
mais importante de anafilaxia.2 A alteração na coloração da urina pode ser o primeiro sinal de
hemólise no paciente que está anestesiado.2 Por isso, é importante o enfermeiro acompanhar
todo o processo transfusional e além disso, realizar uma avaliação física do paciente. 53
Destaca-se que os profissionais envolvidos no processo transfusional devem estar
treinados e habilitados para serem capazes de identificar estes eventos e iniciar o pronto
atendimento do paciente.
Caso o paciente apresente pelo menos 01 dos sinais e sintomas53 descritos
anteriormente, o profissional deverá:
-Interromper a transfusão imediatamente; -Manter o acesso venoso permeável com
solução fisiológica 0,9%; -Verificar, a beira do leito, a identificação do hemocomponente,
conferindo se foi corretamente administrado ao paciente com a devida prescrição médica e se
houve ou não erros ou troca; -Verificar os sinais vitais e observar o estado cardiorrespiratório;
-Comunicar ao médico responsável pela transfusão; -Providenciar a punção de um segundo
acesso venoso na suspeita de uma reação grave; -Comunicar a reação ao serviço de
hemoterapia; -Coletar e enviar amostra do paciente ao serviço de hemoterapia, junto com a
bolsa de sangue e o equipo, mesmo que a bolsa esteja vazia; -Coletar e enviar amostras de
sangue e/ou urina para o laboratório clínica quando indicado pelo médico; -Notificar a
suspeita da reação ao serviço de hemoterapia e comitê transfusional por meio de impresso
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próprio. Registrar as ações no prontuário do paciente. 53
Os sinais vitais devem ser monitorados em intervalos frequentes e a diurese deve ser
observada, considerando coloração e volume urinário, principalmente na suspeita de
incompatibilidade sanguínea. 53
Após os cuidados prestados, as anotações no prontuário devem evidenciar toda a
condução da reação transfusional.53
O responsável pelo paciente deve ser orientado quanto às complicações que podem
manifestar-se tardiamente, como ocorrência de eventuais alterações na coloração da pele, tais
como icterícia, anemia, hemoglobinúria, febre, petéquias, pele escura; ou outros sinais e
sintomas compatíveis com cardiomiopatia, cirrose hepática, diabete melito e distúrbios do
trato gastrintestinal devem ser considerados e investigados.53 Em casos de alterações, o
profissional deve: comunicar ao médico sobre os achados; orientar o paciente sobre a suspeita
da reação; coletar exames de sangue conforme indicação médica; notificar a suspeita da
reação ao serviço de hemoterapia e comitê transfusional por meio de impresso próprio. 53
Essa observação ao paciente é um cuidado indispensável a ser cumprido pela
enfermagem.67
De acordo com a literatura, uma conduta inadequada, frente a uma reação
transfusional, pode comprometer o progresso clínico do paciente.39
Além desses cuidados propostos pelo Ministério da Saúde, outros estudos
complementam esse cuidado, reforçando que uma das condutas a serem tomadas também é a
hidratação com soro fisiológico a 0.9%, para evitar a hipotensão.68
As suspeitas de reações transfusionais, mesmo que tardias, devem ser notificadas ao
serviço de hemoterapia responsável pela transfusão, investigadas e registradas no prontuário
do paciente.62 Vale ressaltar que, de acordo com a RDC 34/14, o serviço de saúde onde
ocorreu a transfusão sanguínea é o responsável pela investigação e notificação do evento
adverso ocorrido em suas dependências.26
Para que o processo de notificação ocorra de forma apropriada, é necessária a
cooperação entre os parceiros envolvidos, pois esta cooperação é indispensável para uma
investigação criteriosa, com o objetivo de estabelecer uma relação causal entre a transfusão e
as consequências a ela atribuídas.53 Além disso, aos serviços de saúde cabe a notificação ao
hemocentro produtor do hemocomponente que eventualmente ocasionou a reação.69Os
serviços poderão desenvolver instrumentos e mecanismos baseados nos algoritmos de
investigação para registro, acompanhamento e condução de suas investigações.37 Como esse
trabalho foi realizado no município de Belo Horizonte/MG, a ficha de incidentes
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transfusionais (FIT) deve ser preenchida e o formulário arquivado, sendo que uma cópia por
meio eletrônico ou físico deve ser enviada para a fundação HEMOMINAS.65 A conclusão da
investigação pode ser feita pela própria AT ou pelo hemocentro.65
Essas notificações de reações transfusionais devem ser lançadas no Sistema Nacional
de Notificação em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, que é um sistema informatizado para
receber e gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas a
produtos sob vigilância sanitária.53
A notificação ao sistema NOTIVISA justifica-se pois é a partir dela que serão feitas as
análises globais de reações transfusionais53. Para realizar essa notificação, é necessário que o
profissional seja cadastrado no site da ANVISA, sendo que, em algumas instituições, essa
notificação fica sob a responsabilidade do Controle de Infecção Hospitalar.
Qualquer serviço de saúde que realize transfusão pode notificar ao Sistema Nacional
de Hemovigilância53. A hemovigilância é um conjunto de procedimentos que gera
informações sobre os eventos adversos resultantes da doação e do uso terapêutico de sangue e
seus componentes46. Assim, é possível identificar riscos, melhorar a qualidade dos processos
e produtos, e também aumentar a segurança do doador e do paciente, prevenindo a ocorrência
ou a recorrência dos eventos relacionados a esse processo44. A hemovigilância se insere nessa
perspectiva como um sistema de avaliação e alerta, organizado com o objetivo de recolher e
avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou inesperados da utilização de
hemocomponentes44.
Geralmente, quando todos os cuidados necessários são tomados, as transfusões são
realizadas sem intercorrências especiais, mas as reações transfusionais são intercorrências que
nem sempre podem ser evitadas62. Assim sendo, todos os procedimentos devem ser
documentados para facilitar possível investigação de uma reação transfusional, tanto imediata
como tardia54.

2.2.4 Cuidados de enfermagem pós transfusional
De acordo com a Portaria 1353/2011, o paciente deve ter os seus sinais vitais
(temperatura, pressão arterial e pulso) verificados e registrados após o término da transfusão
de sangue.24 Além disso, após realizar essa conferência dos dados vitais, a bolsa de sangue
deve ser desconectada do AVP e realizada a lavagem do acesso venoso periférico com
solução fisiológica a 0,9%46, pois, se houver necessidade de transfundir o paciente
novamente, o acesso venoso periférico já estará instalado.
Além desses cuidados, vale ressaltar também que uma das atribuições do enfermeiro,
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segundo a Resolução COFEN 306/2006, é realizar o descarte adequado das bolsas de sangue,
que deve ser realizado de modo eficaz, com uma adequada destinação final, pois o material
utilizado para a transfusão tem alto potencial para a transmissão de doenças infecciosas.48
Os resíduos dos serviços de saúde são classificados em cinco grupos: grupo A
(biológicos) que são identificados pelo símbolo de substância infectante. E ainda existem
cinco subgrupos, que são A1, A2, A3, A4, A5, seguindo pelo grupo B (químico), grupo C
(radio nucléico), grupo D (domiciliar), grupo E (pérfurocortante).21 Esses grupos são
classificados de acordo com as características dos resíduos, o que determinará o tipo de
tratamento e destinação final de cada um deles.
As bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós transfusão pertencem ao
grupo A4 onde estes resíduos podem ser dispostos, sem tratamento prévio, em local
devidamente licenciado para disposição final de RSS22. As bolsas de sangue devem ser
descartadas em lixeira com tampa e pedal65, devem ser acondicionado em saco branco leitoso,
que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a
cada 24 horas e identificados.22 Os resíduos do grupo A são resíduos com possível presença
de agentes biológicos; devido às suas características, podem apresentar risco de infecção70.
Logo as bolsas de hemocomponentes devem ser descartadas em lixo próprio para material
biológico.
Os materiais que foram utilizados na transfusão, como agulhas, jelcos ou quaisquer
outros pérfurocortantes, devem ser acondicionados em suportes adequados para a segurança
de toda a equipe, utilizando-se os descarpacks, que são caixas de papelão com proteção extra
e material especial que isolam o material biológico do meio, evitando acidentes48. Diante
disso, de acordo com a literatura, o serviço de hemoterapia deve possuir programa de
capacitação e educação continuada envolvendo os funcionários de empresas contratadas
(terceirizadas) no manuseio de resíduos de serviços de saúde (RSS). Se o serviço de
hemoterapia optar pelo tratamento interno, este será realizado com equipamento qualificado e
procedimento validado, devendo a equipe, que conduzir esse tratamento interno, realizar
treinamentos com os profissionais de enfermagem e médicos para um adequado descarte dos
hemocomponentes.25
Outra questão fundamental nesse processo são as anotações de enfermagem, que é o
meio utilizado para informar sobre a assistência prestada ao paciente.71 Os registros são de
extrema importância pois permitirão a comunicação dentro da equipe de saúde, sobretudo,
quando valorizadas e realizadas com um determinado padrão de qualidade, ou seja, quando a
assistência prestada ao paciente é registrada tal qual como ocorreu, permitindo uma visão não
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generalizada e, sim global do paciente.72 Esse procedimento não deve ser encarado como um
simples cumprimento de norma burocrática, passível de esquecimento.63 É preciso que se
tenha a noção de sua real importância e das implicações decorrentes do não preenchimento
correto das informações, pois esses registros fornecem respaldo legal e, consequentemente,
segurança, já que constituem o único documento que relata todas as ações da enfermagem
junto ao paciente.73 O prontuário tem que ser visto como um documento fundamental na
história do usuário da assistência.71 O não registro das informações deve ser considerado
grave, já que o prontuário significa o acúmulo de informações para que os pacientes tenham
descritas e garantidas as intercorrências durante sua trajetória no hospital.71 As anotações
efetuadas pela enfermagem consistem no mais valioso instrumento de prova da qualidade da
atuação da categoria, já que cerca de 50% das informações inerentes ao cuidado do cliente são
fornecidas pela enfermagem, sendo indiscutível a necessidade de registros adequados e
frequentes no prontuário do paciente.74 Neste contexto, a equipe de enfermagem é de grande
importância, bem como a qualidade dos controles e registros, de maneira que se torna
imprescindível,45 sendo a comunicação escrita parte das funções do enfermeiro.71
Os registros efetuados pela equipe de enfermagem têm a finalidade essencial de
fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros
da equipe de saúde e garantir a continuidade das informações nas 24 horas, condição
indispensável para a compreensão do paciente de modo global.73
O enfermeiro é responsável por todo o processo transfusional, principalmente pelos
registros, como previsto na Resolução COFEN 306/2006, cujo texto relata as competências e
atribuições do Enfermeiro na área de Hemoterapia, uma das quais é o registro das atividades
executadas, finalizando desse modo o ato transfusional.11
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
3.1 TIPO DE PESQUISA
Foi realizada uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, cuja
proposta é identificar fenômenos que traduzam o saber do enfermeiro a partir da assistência
prestada aos recém nascidos na UTI Neonatal de Hospitais credenciados do SUS de Belo
Horizonte.
“As pesquisas descritivas têm como principal objetivo a descrição das características
de determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de identificar
possíveis relações entre variáveis”.75 Algumas pesquisas desta categoria vão além da simples
identificação da existência de relações entre variáveis e pretendem determinar a natureza
dessa relação75. Buscam conhecer as diversas situações e relações que sucedem na vida social,
política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do indivíduo como
de grupos e comunidades complexas, assim, desenvolvem-se principalmente nas ciências
humanas e sociais, abordando aqueles dados e problemas que merecem ser estudados76.
As pesquisas exploratórias são as que geralmente proporcionam maior familiaridade
com o problema, ou seja, tem o intuito de torná-lo mais explícito. Essas pesquisas tem como
objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Essa modalidade
consiste em investigações empíricas, porém, o intuito consiste na formulação de questões ou
de problemas com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do
pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura
mais precisa ou modificar e clarificar conceitos77.
A abordagem qualitativa permite compreender um problema segundo a perspectiva
dos sujeitos que o vivenciam, ou seja, parte de sua vida diária, sua satisfação,
desapontamentos, surpresas e outras emoções, sentimentos e desejos75. A proposta qualitativa
é entendida como a aplicação ao estudo da história, das relações, das representações, das
crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a
respeito de como vivem, construindo seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam78 . Para a
enfermagem, a pesquisa qualitativa enseja a compreensão holística do homem, além de
possibilitar a exploração e o aprofundamento das situações ligadas à assistência.75
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3.2 CENÁRIOS DA PESQUISA
Inicialmente foi proposto realizar o estudo em cinco Hospitais de Belo Horizonte,
entretanto, diante das dificuldades de acesso a todos eles, optou-se por estudar as duas
maiores Unidades de Terapia Intensiva Neonatal do município de Belo Horizonte. Uma delas
foi a do Hospital Sofia Feldman, com enfermeiros neonatólogos que trabalham na assistência
ao recém-nascido. Destaca-se que essa Maternidade é referência em Minas Gerais e assiste a
uma população superior a 400 mil pessoas dos Distritos Sanitários Norte e Nordeste de Belo
Horizonte. Possui 150 leitos, sendo 41 de Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal, 36 de
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, 60 obstétricos e 13 para atender a outras
clínicas.
A outra UTIN estudada foi a do Hospital Odete Valadares, que pertence à Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais (SES), sendo prestadora de serviços de complexidades secundária e terciária,
exclusivamente, para o Sistema Único de Saúde (SUS). A Unidade Neonatal possui 01
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) com 20 leitos. A Unidade de Cuidados
Intermediários Neonatal (UCIN) tem 20 leitos, podendo ter no máximo 04 leitos extras.

3.3 ASPECTOS ÉTICOS
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Antônio Pedro (CEP/HUAP) e aprovada pelo Parecer HUAP: 624.384 (ANEXO A),
conforme preceitua a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram
coletados no período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2014.
As instituições cenários da pesquisa receberam cópia da citada aprovação pelo
Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense; cópias do projeto
de pesquisa para ciência e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A),
previsto na Resolução CNS-466/12. Além da aprovação do CEP do HUAP, o projeto foi
submetido à apreciação do CEP das duas instituições.

3.4 SUJEITOS DA PESQUISA
Os sujeitos da pesquisa foram todos os enfermeiros especialistas em Neonatologia que
atuam nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal de ambas as instituições, sendo 27 do
Hospital Sofia Feldman e 08 da Maternidade Odete Valadares, totalizando 35 enfermeiros.
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Foram estabelecidos como critérios de inclusão dos sujeitos: ser enfermeiro
especialista em Neonatologia, integrante do quadro funcional do Hospital atuando na
assistência direta ao RN que está internado na UTIN da instituição.
No Hospital Sofia Feldman, dentre os 34 enfermeiros neonatólogos do quadro de
enfermagem da UTIN, sete profissionais não participaram do estudo devido à licença médica
(1); enfermeiros que se encontravam em atividades gerenciais (05); e a própria pesquisadora
(01). Já na maternidade Odete Valadares foram identificados 17 enfermeiros na equipe, sendo
que 11 possuíam o título de Especialista. Destes, 01 profissional estava de licença médica e
02, por serem coordenadoras, não participaram do estudo, totalizando 08 profissionais.
Desta forma, 35 profissionais especialistas em neonatologia foram entrevistados, cujos
dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com roteiro elaborado
previamente (APÊNDICE B). Cada participante recebeu esclarecimentos sobre suas dúvidas,
todos tiveram liberdade de se recusar a participar ou retirar o consentimento em qualquer fase
da pesquisa sem penalização alguma ou qualquer prejuízo; garantiu-se a cada um o caráter
confidencial das informações que fossem prestadas, assegurando-lhes a privacidade das
entrevistas quanto aos dados envolvidos na pesquisa, além da obtenção de informações
atualizadas durante o estudo, ainda que isto pudesse afetar sua vontade de continuar
participando do estudo.

3.5 COLETA DE DADOS
A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada, com base em
roteiro contendo, além da identificação do sujeito, quatro itens que buscaram traçar a
formação, a experiência e a educação continuada acerca do processo transfusional e duas
questões sobre o processo da transfusão sanguínea.
Os enfermeiros entrevistados foram identificados com a letra “E” (referente à
“Enfermeiro”) seguida de um algarismo arábico, conforme a ordem cronológica de realização
das entrevistas. As entrevistas não foram gravadas, pois alguns entrevistados se recusaram a
responder por se sentiram inseguros diante do gravador. Diante disso, todas as entrevistas
realizadas foram transcritas da forma mais fidedigna possível, imediatamente durante a
realização da entrevista. Após cada entrevista, as anotações eram revisadas e complementadas
a fim de registrar o maior número de detalhes mencionados pelos entrevistados.
A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a dezembro de 2014. As 35
entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e mais uma entrevistadora previamente
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capacitada para atuar nesta etapa do estudo. Conforme determinado ou disponibilizado pela
Instituição, as entrevistas ocorreram em salas isoladas, providas com mesa e cadeiras, a fim de
garantir a privacidade dos participantes da pesquisa.

3.6 ANÁLISE DOS DADOS
O método utilizado neste estudo foi a análise de conteúdo75, cujo objetivo é a busca de
informação, considerada mais que simplesmente um dado por ser dotada de relevância e
propósito79. Este método é compreendido como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo
objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento.80
A análise de conteúdo é um método de busca de informação; logo, tem como objetivos
a ultrapassagem da incerteza e o enriquecimento da leitura, obtidos quando o pesquisador
observa as condições de produção do discurso, efetua inferências sobre as mensagens
sistematizadas e orienta o contexto da produção79. As seguintes operações são pertinentes ao
método: 1) codificação: realizada a partir do recorte que se refere à escolha das unidades; da
enumeração, que se refere às regras de contagem; da classificação e agregação, que se volta
para a escolha das categorias; 2) definição da Unidade de Registro, que corresponde ao
segmento de conteúdo a ser considerado; pode ser uma frase (desde que exprima um
pensamento completo), uma palavra ou uma afirmação acerca de um determinado assunto; e
3) categorização, que é a operação de classificação de elementos pertencentes a um
conjunto.79

Esta se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação reduzida

a um texto ou documento, e tem como objetivo compreender criticamente o sentido das
comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente e as significações explicitas ou ocultas81.
Todo esforço teórico para o desenvolvimento da análise de conteúdo visa,
historicamente, ultrapassar o nível de senso comum e do subjetivismo na interpretação e
alcançar uma vigilância crítica frente à comunicação.78
Uma das técnicas de análise de conteúdo é a análise temática que, tradicionalmente,
trabalha com textos escritos, tais como transcrições de entrevistas e diários de observação
cujos conteúdos, após serem devidamente manipulados e analisados pelo pesquisador,
fornecem respostas às perguntas da pesquisa.79 É uma das modalidades mais aproveitadas por
aqueles que aplicam a análise de conteúdo, já que essa análise consiste em descobrir os
núcleos de sentido que compõem uma comunicação, seja presença ou frequência de aparição
pode significar alguma coisa para objetivo analítico escolhido.82
Trata-se de análise que pode abranger as seguintes fases: pré-análise, exploração do

44

material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação.79 Os dados coletados, agrupados
por convergência de conteúdo, obedecem às seguintes etapas de organização:
 Transcrição e conferência dos dados obtidos mediante entrevistas realizadas;
 Leitura e análise temática das mesmas, identificando os respectivos núcleos
temáticos que, após relacionados, foram selecionados pela identificação de
presença ou frequência de Unidades temáticas, revelando o caráter definitivo do
discurso dos entrevistados;
 Interpretação dos dados, à luz do referencial teórico utilizado para o estudo, com
apoio em bibliografia apontada como suporte para o estudo.79
A partir da leitura dos resultados, foi construído um quadro para melhor organização
das falas dos entrevistados. Considerando a relevância dos cuidados ao RN submetido ao
processo transfusional nas etapas pré, peri e pós transfusional, observou-se nas falas menção a
estes momentos, o que determinou a opção pela organização e categorização dos dados.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAIS
Participaram do estudo duas maternidades localizadas no Município de Belo
Horizonte, descritas a seguir.
Hospital Sofia Feldman – Classificação Alto Risco:
A unidade neonatal possui 41 leitos podendo ter 12 leitos extras. A equipe de
enfermagem é composta por 34 enfermeiros especialistas, sendo 12 diaristas, 17 plantonistas,
01 com atividade administrativa. Há 01 coordenadora, 02 gerentes, 01 profissional que atua
no setor de educação continuada. São 02 profissionais trabalhando com carga horária de 36
horas semanais, 01 profissional, com carga horária de 40 horas semanais e 31 profissionais de
44 horas semanais. Existem 40 profissionais que atuam no cuidado direto ao RN na UTIN
com escala de 12x36 horas diurno e noturno.
Maternidade Odete Valadares – Rede FHEMIG – Classificação Alto Risco:
A unidade neonatal possui 20 leitos, não podendo ter nenhum leito extra. A equipe de
enfermagem é composta por 17 enfermeiros, sendo 04 diaristas, 13 plantonistas. Há 02
coordenadoras. São 08 profissionais com carga horária de 30 horas semanais, 06 profissionais
trabalhando 40 horas semanais e 02 com carga horária de 20 horas. Existem 74 profissionais
de enfermagem que atuam no cuidado direto ao RN na UTIN com escala de 30 e 40 horas
semanais.
Participaram deste estudo 35 enfermeiros plantonistas, todos exercendo suas funções
nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal dos Hospitais cenários do estudo, sendo 27
enfermeiros do Hospital Sofia Feldman e 08 da Maternidade Odete Valadares. Este grupo
apresentou as seguintes características:
A) Quanto à formação:
O grupo foi dividido em relação à Universidade de formação, tempo de formação na
graduação, tempo de formação na pós graduação em Neonatologia e se a transfusão
sanguínea foi abordada nos curso de graduação e pós graduação, como descrito no quadro
a seguir.
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Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos quanto à formação
Universidade

Tempo de

Pós-Graduação em

Abordagem da

formação

UTIN

transfusão
Graduação
Sim

Não

Não
lembra

Federal

Particular

2a4

11,4%

anos

(4)

5,7%

94,2 %

4a6

54,2%

(2)

(33)

anos

(19)

Mais de

43,2%

6 anos

(12)

Até 1 ano

17,1%
(6)

1 a 2 anos

57,1% 31,4%
(20)

(11)

11,4%
(4)

5,7 %
(2)

2 a 4 anos

42,8%

Pós-Graduação

(15)
4 a 6 anos

20%

Sim

Não

(7)
Mais de 6

14,2%

anos

(5)

Não
lembra

72,2% 17,1%
(26)

(6)

8,5%
(3)

B) Quanto à experiência profissional na assistência neonatal:
Em relação ao tempo de experiência, 17 profissionais entrevistados tinham de 2 a 4
anos de atuação na UTIN, 08 tinham experiência de 4 a 6 anos, e 10 tinham mais de 06 anos
de prática na área de Neonatologia.
C) Quanto à participação em atividades de educação continuada sobre transfusão
sanguínea:
Questionados a respeito da participação em treinamentos institucionais sobre
transfusão sanguínea, 26 entrevistados disseram que participaram de treinamentos no período
de 2011 a 2014; 08 relataram não ter participado de nenhum treinamento; e 01 alegou não
lembrar se havia participado de alguma capacitação.
Em relação à participação em cursos sobre transfusão de sangue na Fundação
HEMOMINAS ou em qualquer outra instituição/fundação, apenas 05 profissionais
confirmaram presença nos cursos realizados no período de 2009 a 2013, enquanto 30 (a
maioria) disseram não ter realizado nenhum curso sobre o assunto enfocado. Quanto à
participação em eventos científicos sobre transfusão, constatou-se que nenhum entrevistado
participou.
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4.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

A partir da análise temática dos resultados da entrevista, estes foram agrupados em
categorias que permitissem melhor compreensão do processo transfusional, na visão dos
enfermeiros entrevistados, como descrito no quadro 2.
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Quadro 2 - Núcleos de sentido e unidades temáticas sobre o processo transfusional ao RN - resultados das entrevistas
Unidades
temáticas

Unidades de registro (UR)

Categorias

1-Solicitação e encaminhamento do
pedido de transfusão;
2-Coleta de sangue para realizar a
prova cruzada;
3-Punção
periférico;

do

acesso

Subcategorias
1- Contextualizando a prática na indicação transfusional e nos exames de
compatibilidade sanguínea;
2- Os cuidados ao recém-nascido ante o procedimento transfusional.

Processo
pré
transfusional

O processo pré transfusional ao RN
e suas interfaces

venoso

4-Aferição dos dados vitais; e
5- Conferência das bolsas de sangue;
1-Acompanhamento da transfusão
sanguínea;
2-Tempo
de
hemocomponentes;

infusão

dos

3-Aferição dos dados vitais aos 10
minutos de infusão;
4-Condutas diante
transfusionais; e

das

bolsas

A perspectiva do cuidar no ato
transfusional: o conhecimento do
enfermeiro

ao

de

3-Registros das atividades realizadas.
Fonte: autoria própria.

Cuidados
de
enfermagem
durante
a
transfusão
sanguínea

2- A perspectiva de um olhar diferenciado do enfermeiro diante das reações
transfusionais e a importância das notificações: a essência do cuidado

reações

5-Realização das notificações.
1-Aferição dos dados vitais
término da transfusão;
2-Descarte
das
hemocomponentes; e

1- A atenção do enfermeiro durante a transfusão sanguínea: cuidados no
acompanhamento transfusional;

1-O conhecimento do enfermeiro nos cuidados imediatos pós transfusional;
Processo
pós
transfusional

A atenção da enfermagem ao
término da transfusão sanguínea

2- O conhecimento do cuidado contínuo de enfermagem no processo de
descarte do material biológico; e
3- O conhecimento para a prática dos registros em enfermagem
transfusional: um desafio permanente.
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Emergiram, então, 03 categorias e 07 subcategorias, como descrito a seguir:
 1ª Categoria: O processo pré transfusional ao RN e suas interfaces
Subcategorias:
1.

Contextualizando a prática na indicação transfusional e nos exames de

compatibilidade sanguínea; e
2. Os cuidados ao recém nascido ante o procedimento transfusional
 2ª Categoria: A perspectiva do cuidar no ato transfusional: o conhecimento do enfermeiro
Subcategorias:
1. A atenção do enfermeiro durante a transfusão sanguínea: cuidados no
acompanhamento transfusional;
2. A perspectiva de um olhar diferenciado do enfermeiro diante das reações
transfusionais e a importância das notificações: a essência do cuidado.
 3ª Categoria – A atenção da enfermagem ao término da transfusão sanguínea
Subcategorias:
1. O conhecimento do enfermeiro no cuidado imediato pós transfusional;
2. O conhecimento do cuidado contínuo de enfermagem no processo de descarte do
material biológico; e
3. O conhecimento para a prática dos registros em enfermagem transfusional: um
desafio permanente.

4.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
A resolução do COFEN 306/2006, portarias 1353/2011, 2712/13, RDC 34/14 e os
manuais do ministério da saúde relacionados a transfusão de sangue, foram utilizados para
realizar as discussões deste trabalho. Estas legislações citadas a cima são importantes para um
bom manejo da prática hemoterápica.
 Primeira Categoria - O processo pré transfusional ao RN e suas interfaces
O primeiro cuidado no pré-procedimento transfusional refere-se à confirmação da
transfusão, através da prescrição médica37. Após ser confirmada, o processo pré transfusional
tem início com a solicitação médica e o encaminhamento do pedido de hemocomponentes52,
seguido de coleta de sangue para prova cruzada, obtenção do AVP, aferição dos dados vitais e
conferência da bolsa de sangue.
Alguns autores consideram o período da etapa pré transfusional o mais crítico durante
todo o processo transfusional, considerando que uma pequena falha na identificação no
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formulário de solicitação de hemocomponentes poderá comprometer todo o processo54.
Este primeiro momento foi dividido em duas subcategorias para descrever a atuação
do enfermeiro nessa etapa inicial de transfusão de sangue.

Contextualizando a prática na indicação transfusional e nos exames de compatibilidade
sanguínea
Após a decisão de transfundir o paciente, o médico deverá fazer as anotações no
respectivo prontuário e preencher a requisição de hemocomponentes, mencionando os dados
do receptor, o tipo de hemocomponente solicitado, a quantidade solicitada, o motivo da
indicação, assim como se o hemocomponente deve apresentar algum procedimento especial
como a desleucocitação e irradiação, que são indicados para recém-nascidos; se o paciente é
politransfundido ou se já apresentou alguma reação transfusional;49 a modalidade da
transfusão, se a mesma será programada, de rotina, de urgência ou emergência; data da
requisição, nome, assinatura e número de inscrição no Conselho Regional de Medicina do
médico solicitante, e também os antecedentes transfusionais e gestacionais e as reações à
transfusão28.
Alguns entrevistados citaram a solicitação do sangue, bem como o encaminhamento
desse pedido, como o primeiro passo diante de uma necessidade de transfundir o paciente,
mas a maioria não relata a conferência desse pedido, como descrito a seguir:
E11 “Acontece assim, primeiro tem o pedido do sangue, que o médico
que faz. Nós encaminhamos esse pedido com a etiqueta do paciente. E
o responsável pelo sangue checa na prescrição”.
E13 “(...) o médico solicita o sangue e encaminha o pedido para o
laboratório. O laboratório traz esse sangue pra gente. Aí o enfermeiro
confere se está prescrito e checa”.
É importante que o Enfermeiro confira todos os itens da solicitação de sangue, pois,
uma transfusão de sangue inadequada pode gerar danos desnecessários ao paciente como, por
exemplo, desencadear uma reação transfusional que poderia ter sido evitada. Apenas um
entrevistado referiu-se à necessidade de conferir esse pedido, como relatado a seguir:
E17 “(...) quando o paciente vai ser transfundido, o enfermeiro deve
verificar se a solicitação médica está devidamente preenchida, e caso
não esteja, devemos devolver e cobrar do médico. E outra coisa é que
devemos identificar essa solicitação com a etiqueta de identificação do
paciente para não ter troca de nome”.
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Um dado que merece destaque é que uma requisição incompleta, inadequada ou
ilegível deve ser avaliada pela equipe de enfermagem, como prevê a literatura científica
consultada52. De acordo com a literatura referida, para que ocorra a transfusão, o enfermeiro
precisa conferir esse pedido de sangue, o qual deve ser preenchido de forma correta. O pedido
de sangue constitui uma via documental legal e justifica a necessidade da transfusão.41
Deve-se ressaltar que, apesar de o profissional médico ser o responsável pelo
preenchimento da requisição, é a equipe de enfermagem quem a encaminha54. Diante disso, o
enfermeiro deve realizar a conferência dos dados, antes de encaminhar esse pedido, o que
constitui uma dupla checagem dos dados do paciente, aumentando assim a segurança do ato
transfusional.
Outra questão importante é verificar a religião dos pais do paciente, pois neste
momento pode surgir um problema49. Algumas religiões, como no caso de Testemunhas de
Jeová, proíbem a prática transfusional. No entanto, nenhum profissional entrevistado citou a
questão religiosa, o que demonstra que não estão atentos a esse respeito. Em razão disso,
podem ocorrer situações em que todo o preparo para o sangue é realizado e, quando o material
chega para ser infundido no paciente, os pais não autorizam, o que pode resultar em seu
desperdício.
Após enviar a solicitação do hemocomponente, o médico deverá solicitar a amostra de
sangue para os testes de compatibilidade sanguínea. É importante que o enfermeiro tenha essa
atenção, já que esse teste de compatibilidade, de acordo com a literatura, contém informações
importantes para uma transfusão segura50, uma vez que as complicações mais temidas durante
uma transfusão sanguínea são as reações hemolíticas transfusionais, que podem ser fatais,
sendo esta a principal causa de morte imediata relacionada à transfusão sanguínea52. Alguns
entrevistados citaram a coleta da prova cruzada, como descrito a seguir:
E 10 “(...) quando o médico entrega o pedido do sangue, a gente
colhe o sangue do bebê e identifica com a etiqueta do paciente o tubo
da coleta.”
E21 “É feita a solicitação do hemocomponente, depois que o médico
faz a solicitação do sangue, ele tem que pedir o sangue para a prova
cruzada para poder identificar a compatibilidade sanguínea com a
bolsa de sangue que está disponível”.
Segundo a produção científica, a prova de compatibilidade é um procedimento
importante para aumentar a segurança das transfusões sanguíneas.51 Por isso, é importante que
os enfermeiros atentem para a coleta da prova cruzada, pois toda transfusão de sangue deve
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ser feita com sangue que seja compatível. Outra questão importante é que as amostras devem
ser rotulados no momento da coleta com o nome completo do receptor, o número de
identificação ou localização no serviço, data da coleta e identificação da pessoa que realizou a
coleta da amostra26, pois alguns estudos demonstram que em cada seis transfusões
incompatíveis, uma ocorre devido à troca de amostra do receptor.49 Diante disso, nenhum
entrevistado citou a questão da identificação, no frasco de sangue, de quem realizou a coleta,
conforme exigido pela RDC 34/2014. Isso mostra que mesmo citando que se deve colher o
sangue para realizar a prova cruzada, há falhas em relação à identificação desse frasco, não
sendo respeitado o que a legislação aponta.
Nesse primeiro momento da transfusão, de acordo com as entrevistas realizadas, foi
demonstrado que os enfermeiros seguem o que é proposto pelas legislações, mas falta atenção
em relação a alguns cuidados importantes. Eles mostram que estão atentos à solicitação, ao
encaminhamento do pedido de sangue e à coleta de sangue para realizar a prova cruzada, mas
pode-se perceber que há pontos falhos em relação à assistência: a questão de avaliar a
religião, conferir o pedido de sangue e avaliar se as informações que constam do pedido estão
condizentes com os dados do paciente, identificar as amostras de tubo de sangue quando se
realiza a coleta para prova cruzada, que é uma exigência das legislações ou mesmo as ações
de enfermagem diante de uma transfusão de extrema urgência.
Além desses primeiros cuidados que devem ser realizados no ato transfusional, há
outros cuidados de enfermagem que são essenciais nesse primeiro momento, como a
importância de se ter um acesso venoso periférico, a aferição dos dados vitais antes de iniciar
a infusão e a conferência da bolsa de sangue, aspectos que serão discutidos a seguir.

Os cuidados ao recém nascido ante o procedimento transfusional
A escolha de um adequado acesso venoso periférico (AVP) é essencial para
determinar o tempo de infusão de um hemocomponente. Deve ser levado em consideração
que um acesso venoso inadequado ocasiona a demora na transfusão, e até mesmo a possível
perda do hemocomponente, quando ultrapassado o período de quatro horas da infusão.56
Normalmente, perdas de acesso venoso ou lentidão do fluxo sanguíneo interferem no tempo
programado para a transfusão.48
Diante disso, os profissionais atentam para a importância do AVP, em especial antes
da entrega do sangue na unidade, ou mesmo avaliam se o AVP está pérveo, o que mostra um
cuidado satisfatório em relação a esse assunto, como está descrito a seguir:
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E4 “(...) quando eu sei que a criança vai precisar de transfusão, eu
já providencio o AVP, se já estiver com o AVP, ótimo, aí peço ao
responsável do leito para checar esse AVP antes da chegada do
sangue na unidade.”
E20 “(...) se o recém nascido não tiver com o acesso periférico, eu
peço para o profissional que está no leito para providenciar o acesso
caso o RN não tenha.”
E23 “(...) a equipe de enfermagem é responsável pela manutenção do
AVP, se o recém nascido não tiver com o acesso, o técnico já
punciona. E eu sempre punciono o acesso antes do sangue chegar na
unidade. O hemocomponente deve ser infundido preferencialmente
em AVP, exclusivamente”.
E30 “(...) primeiro o enfermeiro avalia se o RN tem condição,eu digo
se ele está estável para receber o sangue. Se ele tiver em condições aí
eu verifico se o RN já tem AVP, se ele não tiver acesso já punciona
antes do sangue chegar na unidade.”
É importante que se tenha o AVP antes do sangue chegar na Unidade, pois, se for o
caso de puncionar o acesso venoso periférico depois disso, pode acarretar atraso no inicio da
transfusão e causar danos e/ou contaminação das células sanguíneas devido a um tempo maior
de exposição. De acordo com a Portaria 1353/2011, os componentes eritrocitários não devem
permanecer à temperatura ambiente por mais de 30 minutos. Desse modo, se este tempo for
atingido, o componente deve ser recolocado, imediatamente, em temperatura adequada de
armazenamento. Por isso, é importante que se tenha o AVP antes da entrega do sangue, assim
como foi colocado pelos entrevistados.
Outro ponto importante é em relação aos medicamentos que estão sendo infundidos
nesse paciente.53 Antes de instalar o hemocomponente, deve-se verificar na prescrição médica
quais os medicamentos que estão sendo administrados no paciente, pois é preciso ter cuidado
com algumas soluções e medicações.48 Alguns entrevistados apontaram essa questão de não
infundir o sangue junto com outros medicamentos, ou seja, o AVP deve ser exclusivo para a
transfusão de sangue, conforme a legislação recomenda e como está descrito abaixo:
E 12 “(...) Não se deve administrar o sangue junto com ATB porque se
o paciente tiver alguma reação, eu sei que vai ser do sangue. E a dieta
administra normalmente”.
E17 “(...) as medicações não devem ser infundidas durante a
transfusão, se o médico pedir algum medicamento, eu paro a
transfusão, faço a medicação e depois retorno à transfusão”.
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E 23 “(...) durante a transfusão de sangue, eu sempre oriento a equipe
a não infundir antibióticos junto com a transfusão”.
De acordo com o que foi visto na literatura científica, se houver necessidade da
administração de medicamentos, deve-se interromper a infusão e lavar o acesso venoso
periférico (AVP) com solução fisiológica a 0.9% e administrá-lo24, assim como os
entrevistados relataram, demonstrando que estão atentos a esses cuidados. O ideal é que
quando o paciente for transfundido, não seja administrada nenhuma medicação no momento
da infusão, pois pode mascarar os sintomas, caso o paciente tenha alguma reação
transfusional, já que os efeitos colaterais dos medicamentos são parecidos com sintomas de
reações transfusionais.
Assim, toda transfusão deve ser acompanhada pela equipe de enfermagem, que deve
realizar a verificação dos sinais vitais antes de iniciá-la, para fins de comparação, no caso de o
paciente desenvolver uma reação transfusional, apesar de não serem comuns, entre os recémnascidos, variações bruscas nos sinais vitais durante a transfusão.31 As Portarias do Ministério
da Saúde destacam, em relação a essa temática, que o paciente deve ter os seus sinais vitais
(temperatura, pressão arterial e pulso) verificados e registrados, no mínimo, antes do início da
transfusão.2 Dessa forma, os profissionais estão de acordo com o que as Portarias exigem,
pois:
E2 “(...) quando a bolsa de sangue está pronta, o laboratório liga e a
gente olha a TAX sempre, antes do sangue subir pra unidade. Olha
também a pressão arterial, e freqüência cardíaca e a saturação.”
E14 “(...) eu peço para o técnico olhar a TAX antes da chegada da
bolsa. Olhar os dados vitais, como temperatura, pressão arterial,
frequência cardíaca e frequência respiratória”.
E21 “(...) sempre antes de começar a transfusão, eu avalio os sinais
vitais, como a temperatura, frequência respiratória, frequência
cardíaca e pressão arterial. Se tem monitor disponível, deixo essa
criança monitorada”.
De acordo com a literatura, essa avaliação prévia dos sinais vitais tem uma importante
função no monitoramento do paciente e, consequentemente, na detecção precoce de alteração
do seu estado clínico,60 o que evidencia que os profissionais entrevistados estão atentos
quanto aos cuidados de monitoração inicial dos pacientes.
É de suma importância a avaliação prévia dos sinais vitais, pois este segue como
parâmetro no acompanhamento transfusional, caso o RN apresente algum tipo de reação
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comprometendo, assim, a qualidade da assistência hemoterápica.
Outro ponto observado foi a ausência de relato acerca do equipo próprio, que é um
item ao qual o profissional tem que estar atento, pois o equipo de sangue contém filtro para
reter coágulos, impedindo sua passagem para a corrente sanguínea do paciente, o que pode
causar embolia e até mesmo o óbito. Todavia, o seu uso não foi citado por nenhum dos
entrevistados e, como não foi mencionado, pode-se inferir que demonstra o não cumprimento
de um cuidado essencial ao procedimento transfusional.
Um dos maiores problemas relacionados à transfusão de sangue é o erro da transfusão
por incompatibilidade ABO, por isso, é importante realizar a checagem da bolsa de sangue.49
A conferência dos dados contidos no rótulo da bolsa de sangue e dos dados do prontuário do
paciente, além da identificação positiva do receptor, devem ser obrigatoriamente realizadas
antes da instalação de uma transfusão, no sentido de prevenir, entre outros riscos, a sua
instalação indevida.53 De acordo com a discussão em relação à conferência da bolsa de
sangue, a RDC 34/14 cita alguns itens que devem ser avaliados antes de iniciar uma
transfusão de sangue. De acordo com a literatura, o enfermeiro deve comparar o cartão de
transfusão com o prontuário do paciente quanto à identificação completa do mesmo,
garantindo que o hemocomponente se destina àquele paciente62, confirmando o hemoterápico
certo para o cliente certo.37 Além disso, essa etiqueta contém informações de identificação do
paciente, bem como dados do produto sanguíneo.
Conforme previsto na legislação, os profissionais entrevistados relataram essa
conferência da bolsa de sangue, apesar de não estarem cumprindo com o que é apontado pela
citada Resolução, pois referiram-se a apenas alguns itens que são exigidos pela legislação,
como descrito em seus relatos:
E17 “(...) quando a gente recebe a bolsa de concentrado de
hemácias/plaqueta/plasma,tem que verificar o nome do RN, tipo
sanguíneo do doador e do receptor e se foi realizado teste de
compatibilidade,olhar também o número da bolsa e o volume
prescrito e recebido.”
E18 “(...) eu verifico se a bolsa está com o nome completo do RN, se
é o paciente certo, volume certo, material correto. Só depois dessa
conferência é que eu ligo o sangue na criança.”
E24 “(...) após a prescrição da hemotransfusão, o sangue é
encaminhado. Aí, quando o sangue chega, eu confiro a bolsa de
sangue com os dados do RN, número da bolsa, tipo sanguíneo do
doador e o tipo sanguíneo do receptor.”
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E25 (...) Quando o sangue chega, eu olho o nome do paciente, o leito,
a prescrição, o volume, a compatibilidade sanguínea, olho de acordo
com essa ficha que fica na bolsa, e também confiro essa ficha com a
bolsa de sangue. Aí confiro a ficha e assino o caderno de entrega de
hemocomponente.
De acordo com a literatura, este cuidado, associado à conferência dos dados do
receptor com os da bolsa de hemoterápico, contribui significativamente para prevenir reações
ocasionadas por incompatibilidade. Assim, como os entrevistados colocaram, eles sabem que
essa checagem deve ser feita antes de iniciar a transfusão de sangue, mesmo que não sigam
todos os itens de conferência. A finalidade da correta identificação do paciente é reduzir a
ocorrência de incidentes, logo, o processo de identificação deve assegurar que o cuidado seja
prestado à pessoa para a qual se destina.49
Além disso, essa etiqueta deve manter-se afixada na bolsa de sangue, de modo que
nela permaneça até o término do procedimento, não obstruindo as informações originais da
bolsa26. Apenas um entrevistado mencionou a necessidade de manter a etiqueta afixada na
bolsa de sangue, como descrito a seguir:
E13 “(...) O laboratório sobe com o sangue, o enfermeiro recebe,
confere a bolsa, entrega para o profissional do leito, o mesmo confere
o sangue. Mantém a etiqueta do sangue na bolsa. Grampeia a etiqueta
na prescrição.”
Essa conferência se constitui no momento “ouro” de uma transfusão, pois nesse cartão
estão as informações do paciente, os testes de compatibilidade, além dos dados de
identificação, cabendo ao enfermeiro conferir se esse sangue é compatível ou não com o
paciente, a previr um erro; ou troca de paciente, antes do início da infusão; e até mesmo a
possível ocorrência de hemólise por incompatibilidade ABO.
Diante dos assuntos discutidos nesta subcategoria, os profissionais entrevistados
relataram ter ciência de que a bolsa de sangue deve ser conferida antes da instalação do
hemocomponente, o acesso venoso periférico deve ser puncionado ou mesmo avaliado antes
de a transfusão se iniciar ou mesmo da bolsa de sangue chegar à unidade. Também se
preocuparam em relação a interromper ou mesmo não administrar antibiótico no momento da
transfusão. Embora sabendo que os dados vitais devem ser aferidos e avaliados antes de
iniciar a transfusão, foram contatados alguns pontos que ainda são falhos na assistência, como
a não conferência de todos os dados contidos no rótulo da bolsa de sangue. O profissional que
irá administrar o hemocomponente é a última barreira para a detecção de erros antes da
transfusão e, dessa forma, imprescindível que todos os dados devam ser checados.50
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Caso os dados vitais estejam dentro dos limites de normalidade e os dados da bolsa de sangue
estejam corretos, deve-se seguir para o próximo passo que é o momento inicial da transfusão
sanguínea.
 Segunda Categoria - A perspectiva do cuidar no ato transfusional:
o conhecimento do enfermeiro
O período peri transfusional compreende as etapas de administração do sangue,
monitoração do procedimento52 e verificação dos sinais vitais.
O papel do enfermeiro no cenário do processo transfusional é fundamental, já que
envolve muita responsabilidade no cuidado.50 Durante a transfusão sanguínea, o paciente está
sujeito a vários tipos de reações inesperadas,64 logo, é relevante que a equipe de saúde, em
especial a de enfermagem que o acompanha em todos os momentos dessa terapia saiba
corretamente como proceder durante o ato transfusional, sendo a linha de frente na prevenção
e combate ao risco de reação transfusional.52
Nesse segundo momento da etapa transfusional, serão discutidos os cuidados de
enfermagem durante a transfusão sanguínea, que engloba o acompanhamento do paciente nos
primeiros 10 minutos de infusão, controle do tempo de infusão, ações da equipe assistencial
diante de uma reação transfusional, bem como o acompanhamento de todo o processo
transfusional. Essas funções foram divididas em duas subcategorias, descritas a seguir.
A atenção do enfermeiro durante a transfusão sanguínea: cuidados no acompanhamento
transfusional
O profissional responsável pelo procedimento transfusional deve iniciar a infusão de
forma lenta39, certificando se o acesso venoso periférico é satisfatório; controlar o fluxo de
infusão após verificar as condições clínicas do paciente, observando possíveis riscos de
sobrecarga de volume (infusões rápidas)53 e atentando também para o edema no local ou em
volta do acesso venoso.61
No início da transfusão sanguínea, podem ocorrer reações adversas e, por isso, é
importante que o paciente seja acompanhado no início da transfusão, assim como disposto nas
Resoluções do Ministério da Saúde, a qual exige que o profissional deve permanecer ao lado
do paciente nos primeiros 10 minutos da infusão.26 Dessa forma, os entrevistados relataram
que seguem esta legislação, como descrito a seguir:
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E4 “Acompanha o RN e confere os dados vitais com 10 minutos
novamente e observa se vai ter alguma intercorrência. Sempre oriento
a deixar o membro do acesso venoso periférico visível, para detectar
qualquer extravasamento e o RN deve ser acompanhado durante todo
o momento”.
E9 “Com 10 minutos a gente afere os dados vitais novamente, como a
temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória.
Observa se criança se tem alguma alteração do estado clínico. Por isso
o RN deve ser acompanhado durante todo momento, principalmente
nesses primeiros 10 minutos. Peço para observar se vai ter
infiltração”.
E12 “Avalia os dados vitais novamente, com 10 minutos de infusão,
além de ficar acompanhando a criança nesse primeiro momento. Aí
tem que avaliar a temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e
frequência respiratória. Observa se o pediatra prescreveu algum
diurético para que seja administrado durante a infusão. Qualquer
alteração tem que interromper imediatamente”.
E18 “Quando liga o sangue, verifica a velocidade de infusão e estado
do RN durante a transfusão, olha a temperatura, sinais de rubor, o
AVP, Edema, extravasamento”.
E25 “A gente sempre acompanha os primeiros 10 minutos e peço ao
responsável pelo leito para ficar de olho no acesso venoso periférico e
na criança também.”
É importante que o profissional acompanhe o paciente nesses primeiros minutos
durante a transfusão, pois caso ocorra algum evento adverso como, por exemplo, uma reação
transfusional, ele o detecta precocemente e reduz possíveis danos ao paciente. De acordo com
a literatura60, os valores dos sinais vitais podem ser um informativo para monitorar os
pacientes e alertar os profissionais que estão realizando os cuidados diretos para a
possibilidade

de

suspeitas

de

reações

transfusionais.

O

Manual

Técnico

de

Hemovigilância/2007 dispõe que o paciente deve ser constantemente observado durante todo
o transcurso da transfusão sanguínea, mantido sob vigilância para facilitar a detecção precoce
de eventuais reações transfusionais53, conforme exigência da Portaria 1353/2011.
Outra questão essencial na prática transfusional é que a equipe. Em especial a de
enfermagem, fique atenta para o tempo de infusão, pois o sangue e seus produtos devem ser
infundidos, no máximo, em quatro horas. Se após este período a transfusão não tiver sido
completada, deve ser interrompida e as bolsas devidamente descartadas 37, como prevê a
Portaria 1353/2011.24
De acordo com os profissionais entrevistados, eles sabem e atentam para esse tempo
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de infusão, assim como as especificidades dos hemocomponentes, como relatado abaixo:
E7 “O recém-nascido deve ser observado durante toda a transfusão.
Vê se houve alguma intercorrência, se tiver comunica o pediatra
imediatamente e mantém observando o RN. O concentrado de
hemácias é infundido em 3 horas, plaqueta e plasma em 1 hora, não
excedendo há 4 horas”.
E23 “Qualquer anormalidade durante o processo precisa ser analisado
para avaliação de reação transfusional. Durante a transfusão não deve
ser administrado nenhum antibiótico. O concentrado de hemácias
infunde em 3 horas, as plaquetas em 2 horas e o plasma também. Toda
transfusão não pode passar de 4 horas”.
E27 “Quando está prescrito o concentrado de hemácias, aqui nesta
instituição, sempre é prescrito em 3 horas, e eu sei que nenhuma
transfusão pode passar de 4 horas, se ultrapassar esse tempo, a gente
tem que jogar a bolsa fora e se for o caso, infundir outra bolsa de
sangue”.
Diante do exposto, os entrevistados demonstram conhecimento em relação ao tempo
de infusão e atentam, para o tempo de infusão de cada hemocomponente, o que demonstra que
possuem conhecimento. Conforme a literatura, caso o tempo seja ultrapassado, a bolsa de
sangue deve ser desprezada, devido à possibilidade da perda de suas propriedades pela
exposição à temperatura não controlada. Em ambiente fora do controle de temperatura, o
sangue perde suas propriedades terapêuticas, devido à hemólise;59 bem como aumentam as
chances de ocorrer contaminação bacteriana e, consequentemente, sepse no receptor.37
Perante os assuntos discutidos nessa Subcategoria, os profissionais entrevistados
demonstraram um conhecimento satisfatório, seguindo as normas previstas nas Portarias do
Ministério da Saúde. Assim, constata-se que sabem sobre a necessidade de acompanhar o
paciente nos primeiros dez minutos, além de relatarem a aferição dos dados vitais, bem como
o monitoramento do tempo de infusão, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.
Agora será discutida a atuação do enfermeiro nas reações transfusionais, pois
compete-lhe, além da execução, a supervisão da administração e a monitoração da infusão de
hemocomponentes, atuando também nos casos de reações adversas.61 A segunda subcategoria,
apresentada a seguir, enfoca aspectos a esse respeito.
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A perspectiva de um olhar diferenciado do enfermeiro diante das reações transfusionais
e a importância das notificações: a essência do cuidado
Ao administrar um hemocomponente, o enfermeiro deverá observar algumas
alterações que podem ocorrer durante este procedimento, as chamadas reações transfusionais,
(RT) que podem ser imediatas ou tardias.47
Para todos os pacientes que recebem uma transfusão de sangue é fundamental que os
profissionais envolvidos saibam Reconhecer, Responder e Relatar reações transfusionais (os
“três R”). 7
Existem várias reações provenientes da administração do sangue e seus componentes,
recomendando-se que o enfermeiro tenha o conhecimento necessário para esta intercorrência.
Alguns dos sinais e sintomas são de grande valia para determinar o tipo de reação
transfusional e a tomada de decisão para a conduta terapêutica, prevenindo, desse modo,
maiores danos aos pacientes.2.
Os profissionais entrevistados descreveram alguns dos sinais e sintomas que o
paciente pode apresentar diante de uma reação transfusional, como são descritos pelos
manuais do Ministério da Saúde. Apesar de não mencionaram todos, ficou demonstrado que
estão atentos quanto aos sinais e sintomas que o paciente poderia apresentar diante de uma
reação transfusional, ressaltando que, como conduta imediata nesse caso, fariam a interrupção
da infusão, como descrito a seguir:
E17 “Quando ocorre a transfusão, eu sempre oriento o técnico a ficar
atento quanto aos sinais de reação transfusional como, por exemplo,
queda de saturação, alteração de frequência cardíaca, temperatura,
eritema, sinais de choque anafilático. Caso ocorra, a transfusão deverá
ser suspensa.”
E28 “(...) eu acho que as possíveis reações são: hipertensão,
hipotensão, queda de saturação, hipertermia, taquicardia, bradicardia,
hipotermia, choque, parada cardiorrespiratória. Se acontecer algo
durante a transfusão, para a transfusão de sangue imediatamente.”
E30 “(...) qualquer alteração, sempre se deve interromper a transfusão.
Pode ter alterações como a hipertensão, aumento da temperatura, rush
cutâneo, tremores, reação de pele, alteração hemodinâmica como,
cianose, pulso fino.”
Nesse caso, os profissionais demonstraram atenção aos sinais vitais dos pacientes ou a
qualquer alteração que leve à suspeita de uma reação transfusional, pois, quando se detecta
precocemente uma reação transfusional, pode-se reduzir o risco de causar danos ao paciente.
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Como descrito na literatura científica, a detecção precoce de um evento adverso constitui uma
arma poderosa para minimizar os danos ao paciente, logo, é de extrema importância a sua
intervenção ser efetuada o mais rápido possível.36
Caso o paciente apresente alguns dos sinais e sintomas citados no Manual do
Ministério da Saúde, medidas especiais deverão ser adotadas em caso de complicações
transfusionais. Diante disso, os profissionais relataram tomar alguns cuidados imediatos ao
RN diante de uma reação transfusional, conforme relatado:
E8 “(...) eu interrompo a infusão imediatamente, já peço para chamar
o pediatra ou eu mesma vou para ver se vai continuar a transfusão ou
não. Olho o AVP, se for infiltração, faço compressa fria e providencio
outro AVP. Se for outra intercorrência, vou seguir as condutas que o
pediatra mandar. E não pode esquecer de separar a bolsa para
possíveis testes”.
E10 “(...) se eu estou na unidade e caso o paciente apresente alguma
anormalidade física, eu paro a transfusão na hora e chamo o médico
para avaliar. Além disso, eu vou olhar: paciente certo, leito certo, tipo
sanguíneo, via certa, temperatura, permeabilidade do AVP”.
E13 Eu peço para interromper a transfusão e já comunico ao pediatra
para ele tomar as condutas. Avalio junto com o profissional se foi feita
alguma medicação junto com a transfusão. Peço que mantenha
observação rigorosa com o paciente e mantenho observando o RN. Se
precisar de colher sangue do paciente, aí já colho e realizo a evolução
de enfermagem”.
E20 “(...) quando acontece a reação transfusional, interrompo a
transfusão imediatamente. Já pedi alguém para comunicar ao pediatra.
Se o RN não estiver monitorado, monitora. Confere a bolsa, tipo
sanguíneo, para ver se ocorreu algum erro. Aí eu peço para separar
essa bolsa de sangue, caso precise para realizar os testes. Nisso,
alguém já se comunica com o laboratório e realiza as condutas
conforme o pedido médico”.
E23 “Em caso de suspeita de reação transfusional, o procedimento
deverá ser suspenso imediatamente e reiniciado apenas se a hipótese
for descartada. O RN deve ser monitorizado rigorosamente e qualquer
oscilação de dado vital deve ser observado se está relacionado com a
hemotransfusão. Encaminho a bolsa de sangue para o laboratório
porque pode precisar fazer análise da bolsa de sangue”.
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É muito importante a atuação do enfermeiro frente às reações transfusionais, pois, de
acordo com a literatura consultada, em caso da identificação de um ou mais sinais e sintomas
de uma reação transfusional, o enfermeiro deverá ser capaz de, pelo menos, tomar as medidas
cabíveis para cada um dos tipos de reação. Mesmo que os profissionais não sigam todos os
passos recomendados, a maioria dos entrevistados citou a interrupção da infusão
imediatamente, como estabelece o primeiro item da Portaria 1353/2011,24 porém, é
importante que estejam aptos a identificar corretamente todas as reações transfusionais, para
que possam adotar rapidamente o tratamento adequado visando a reversão do quadro, quando
possível.49
Outro ponto importante a ser discutido é em relação à notificação ao Serviço de
Hemoterapia, já que todo serviço de saúde que realiza transfusão deve ter procedimentos
escritos para detecção, tratamento, prevenção e notificação dos eventos adversos relacionados
a transfusão.26 Para realizar a notificação de uma suspeita de reação transfusional ao serviço
de hemoterapia, a mesma deve ser feita por meio de impresso próprio, ou seja, pelo
preenchimento da Ficha de Incidente Transfusional (FIT). Os relatos dos profissionais
demonstram que estão procedendo de acordo com a literatura83:
E6 “(...) além de todos os cuidados que eu tomo diante de uma reação
transfusional, como interromper a infusão, comunicar o médico, olha a
bolsa de sangue de novo, eu não esqueço de preencher uma folha de
notificação, que é a ficha de incidente transfusional. E também
comunico à CCIH daqui.”
E11 “(...) se o recém-nascido apresenta alguma suspeita de reação
transfusional, eu sei que tem que preencher um impresso próprio, que
se chama FIT. Mas não sei se sou eu que tenho que preencher ou se é
o pediatra. Mas sei que ela é importante para a investigação, por isso
eu preencho ela”.
E17 “(...) quando o paciente apresenta qualquer sintoma e a gente
suspeita de ração transfusional, eu lembro eles que tem que fazer a
FIT e comunicar o banco de sangue do hospital, e para o
HEMOMINAS também e proceder conforme rotinas do setor. Porque
isso é importante para analisar o que aconteceu..”
A FIT é extremamente importante, devendo ser preenchida o mais completa e
corretamente possível, pois todas as informações constantes nela são essenciais para a análise
do padrão de ocorrência dos incidentes transfusionais e, consequentemente, para a elaboração
de medidas preventivas e corretivas. Da análise dos relatos profissionais conclui-se que eles
sabem que a reação tem que ser notificada, e também sobre a sua importância.
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Além dessa notificação local, deve ser notificada também a Vigilância Sanitária
(NOTIVISA), como previsto na RDC 34/14, sendo que, a notificação do evento adverso,
quando necessária, deve ser feita ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pelo serviço
onde houve a ocorrência, de acordo com as legislações vigentes ou diretrizes específicas do
Sistema Nacional de Hemovigilância.26

Os profissionais entrevistados não citam essa

notificação ao sistema NOTIVISA. Não o fazem por não darem tanta importância ao serviço
de notificação ou porque talvez não saibam da existência de que se deva fazer a notificação à
autoridade sanitária competente.
Com relação dos assuntos discutidos anteriormente nessa Subcategoria, os
profissionais que foram entrevistados demonstraram um conhecimento fragilizado em relação
às reações transfusionais. Sabem de alguns sinais e sintomas, mas mostram estar atentos
quanto ao estado clínico do paciente; no caso de qualquer alteração, pensam que poderia ser
alguma reação transfusional e interrompem a infusão; pelo menos nesse ponto, possuem um
senso crítico no sentido de interrompê-la. Verifica-se que, diante das condutas tomadas,
também não citaram todos os cuidados exigidos pela legislação.
Outro ponto relevante é a questão das notificações, pois eles demonstraram que sabem
que a reação transfusional deve ser notificada através de um impresso próprio o que mostrou
um cuidado satisfatório. No entanto, em contrapartida, ficou a desejar a ausência de menção
sobre a notificação ao NOTIVISA, o que pode decorrer de desconhecimento da equipe ou por
acharem que o preenchimento da FIT seria a mesma coisa, o que não é verdade.
Caso a transfusão não tenha tido nenhuma intercorrência, agora ela entra na etapa
final, que é precedida da verificação dos sinais vitais, descarte dos hemocomponentes e
registros.
 Terceira Categoria – A atenção da enfermagem ao término da transfusão sanguínea
Ao término da infusão, os receptores devem ter seus sinais vitais aferidos e as
anormalidades comunicadas ao médico,37 bem como deve ser feito o descarte da bolsa de
sangue e os registros. Além disso, outro ponto que se enquadra na etapa pós transfusional é a
salinização do AVP.
A seguir serão descritos os cuidados de enfermagem ao término da transfusão
sanguínea, que foram divididos em três subcategorias, nas quais serão discutidos os pontos
citados anteriormente, que são cuidados essenciais nessa etapa.
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O conhecimento do enfermeiro no cuidado imediato pós transfusional
Ao término da transfusão, os sinais vitais devem ser aferidos e registrados, como
determina a Portaria 1353/201124 e, além disso, o AVP deverá ser salinizado37, pois o paciente
pode precisar de mais transfusões. Diante dessas temáticas, verifica-se que os profissionais
entrevistados atuaram de acordo com o que prevê o referido documento, e também
demonstraram estar atentos aos sinais vitais ao término da infusão, assim como à necessidade
de manter o acesso venoso periférico:
E1 “(...) sempre que acaba a transfusão, tem que olhar de novo os
dados dessa criança, aí eu vejo se a equipe olhou a temperatura,
frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial. O acesso venoso
periférico tem que ser salinizado porque a criança pode precisar de
mais sangue”.
E10 “(...) e também falo com o técnico pra manter esse acesso venoso
porque pode ser que a criança precise de mais transfusões aí não vai
precisar de puncionar o paciente de novo. Pode ser que ocorra uma
nova transfusão em 12 horas ou mesmo em 24 horas. Além de olhar os
dados vitais de novo”
E12 “Acabou, olha os dados vitais novamente, o técnico olha a
temperatura e os outros dados ele anota do monitor, porque sempre
que tem uma transfusão eu não deixo de monitorizar o paciente. E
outra questão importante é que eu oriento a lavar o acesso venoso
periférico, porque pode precisar de mais sangue”.
É muito importante que o profissional responsável pela transfusão realize essa aferição
dos dados vitais ao término da transfusão sanguínea, pois, de acordo com a literatura, realizar
o controle dos sinais vitais funciona como parâmetro para as verificações anteriores, podendo
trazer informações significativas sobre o estado do paciente.67 Ainda de acordo a literatura, o
paciente deve ser mantido em observação por pelo menos uma hora após o término da
transfusão59, mas esse cuidado não foi citado por nenhum profissional. E outra questão
evidenciada nas entrevistas, foi a da necessidade de ser mantido o AVP, pois em alguns casos
faz-se necessário realizar uma nova transfusão em 12 horas, ou mesmo em 24 horas após a
etapa inicial; sendo assim, não será preciso puncionar o RN novamente. Caso ocorra alguma
urgência, que seja necessário administrar alguma medicação, o acesso venoso já estará
instalado, não havendo prejuízo/atraso na assistência prestada.
Logo em seguida, depois de ter realizado esses cuidados, as bolsas de sangue devem
ser descartadas em local adequado, pois as formas de manejo dos resíduos são de extrema
importância para preservar os recursos naturais, evitar os riscos de contaminação e garantir
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proteção à saúde humana durante o processo de limpeza, conforme regras de segurança,
inclusive no momento do transporte e acondicionamento dos resíduos.70
Assim, na subcategoria seguinte, serão discutidos os cuidados com o descarte da bolsa
de sangue após a transfusão sanguínea.
O conhecimento do cuidado contínuo de enfermagem no processo de descarte do
material biológico
Uma das funções do Enfermeiro na área de hemoterapia, de acordo com a Resolução
COFEN 306/2006, é o descarte dos resíduos gerados na execução do ato transfusional,
respeitando-se as normas técnicas vigentes.21 O profissional tem que atentar para esse descarte
adequado do material biológico. Dentre os entrevistados, apenas um relatou o descarte da
bolsa de sangue em lixo infectante, sendo que a maioria relatou que esse descarte não pode ser
em lixo comum e, sim, em lixo próprio, como descrito abaixo:
E17 “(...) quando a transfusão termina, eu fico de olho no funcionário,
se ele vai realizar o descarte direito. E oriento ele. Eu sei que ao
término, a bolsa de sangue deverá ser descartada no lixo infectante ou
de acordo com a ITT local.”
E30 “(...) quando termina a infusão de sangue, eu sei que tem que
desprezar em lixo próprio, não pode ser no comum porque pode ter
risco de contaminar quem for recolher esse lixo.”
O enfermeiro tem que realizar esse descarte de forma adequada e até mesmo orientar a
equipe a respeito, pois, segundo a literatura, o manejo deficiente dos resíduos do serviço de
saúde, além de apresentar risco à saúde dos funcionários e da população que utiliza o
estabelecimento de saúde, representa fonte potencial de contaminação, com impacto negativo
no ambiente e disseminação de doenças, oferecendo perigo aos pacientes e causando prejuízos
à saúde da população que, direta ou indiretamente, está em contato com materiais infectantes
ou contaminados durante o transporte para tratamento ou disposição final.70
Diante do assunto discutido, os enfermeiros entrevistados apontaram uma deficiência
em relação a esse passo, pois sabem que a bolsa de sangue não pode ser descartada em lixo
comum, mas não citaram o lixo infectante, com exceção de um profissional.
Outro ponto importante, que não foi citado em momento algum das entrevistas, é o
descarte dos materiais pérfurocortantes, que exigem um cuidado redobrado, devido ao risco
de acidentes com os profissionais e a própria contaminação. O material de punção deve ser
adequadamente descartado com a utilização de EPI, conforme as normas de biossegurança e o
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde de cada instituição.37
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Por mais que os profissionais saibam que esses materiais devam ser descartados em
recipiente próprio, esse ponto não foi citado, seja por esquecimento de falar a respeito durante
as entrevistas ou por desconhecimento da legislação.
Além de todos esses cuidados, que são importantes na prática transfusional, outro
ponto que é de extrema relevância são os registros de todo esse processo. Os registros de
enfermagem são elementos imprescindíveis ao cuidado do cliente, visto que possibilitam a
comunicação multidisciplinar para a continuidade da assistência prestada63, sendo também
uma defesa do profissional da saúde, bem como uma importante fonte de dados estatísticos do
serviço.71
A seguir será discutida a importância dos registros de enfermagem na terapia
transfusional, sendo esta a etapa final da transfusão sanguínea.
O conhecimento para a prática dos registros em enfermagem transfusional:
um desafio permanente
Todos os procedimentos na área da saúde devem ser documentados. E, quando ocorre
uma transfusão de sangue, é obrigatório que fiquem registrados no prontuário do paciente os
números e a origem dos componentes sanguíneos transfundidos, bem como a data em que a
transfusão foi realizada.24;25 Além disso, segundo a RDC 34/14, as instituições que realizam o
procedimento transfusional devem manter no prontuário do receptor as seguintes
informações: data, horário de início e término, sinais vitais no início e no término da infusão,
origem e identificação das bolsas dos hemocomponentes transfundidos, identificação do
profissional que a realizou e registros de reações adversas, quando for o caso.26
Diante dessa temática, os profissionais relataram sobre as anotações do ato
transfusional, mas não descreveram como a Portaria exige, vejamos:
E13 “(...) O profissional que ligou o sangue pega o formulário e
preenche ele. Anota o horário de início e término da transfusão. E
deve realizar a evolução de qualquer reação e/ou alteração.”
E 22 “(...) quando termina a transfusão, o técnico evolui em impresso
próprio que a gente tem aqui no Hospital e fica esse registro do
prontuário do paciente”.
E33 “(...) eu sei que nós temos um impresso de evolução da transfusão
sanguínea e que o técnico preenche e essa folha. A evolução tem que
ficar anexada no prontuário do paciente”.
A legislação recomenda o registro completo de todo o processo transfusional, porém,
os profissionais entrevistados não atendem integralmente ao que é recomendado. Muitas
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vezes, esses profissionais desconhecem o que a legislação exige; por vezes, ficam “presos” no
que diz respeito ao preenchimento de impressos próprios, deixando esse registro por conta de
quem foi o responsável pela transfusão, nem sempre conferindo-os. De acordo com o descrito,
o Serviço de Hemovigilância preconiza que todas as etapas do processo hemoterápico devem
ser anotadas, sendo o número da bolsa um item de grande relevância, por possibilitar o
rastreamento do hemocomponente transfundido63, o qual não foi citado por nenhum
entrevistado.
Outro ponto que deve ser registrado são os dados referentes ao acesso venoso37, a
indicação da transfusão, produto e volume transfundido, o monitoramento do paciente antes,
durante e após a transfusão, bem como o seu aspecto geral.61 A maioria desses itens não foi
citada por nenhum entrevistado. Além disso, cabe ao profissional, responsável pela instalação,
assinar e carimbar a evolução do paciente59 o qual também não foi citado nas entrevistas.
Os profissionais sabem que o processo de transfusão deve ser descrito
minuciosamente, mas, infelizmente, esses registros ainda são muito falhos por parte da equipe
de enfermagem. Os integrantes da equipe precisam entender que o registro dessa evolução
adequada da assistência ao paciente permite o acompanhamento das suas condições de saúde,
favorecendo a avaliação dos cuidados prestados e expressando a natureza das ações dos
profissionais em suas respectivas áreas de conhecimento72.
Os registros são elementos imprescindíveis ao processo de cuidado humano, visto que,
quando redigidos de maneira a retratar a realidade a ser documentada, possibilitam a
comunicação permanente, podendo destinar-se a diversos fins (pesquisas, auditorias,
processos jurídicos, planejamento e outros).74 Logo são indispensáveis no prontuário do
paciente, como parte da documentação do processo de saúde/doença, especialmente
considerando que a equipe de enfermagem acompanha todo esse processo de forma integral,
devido à sua permanência na unidade hospitalar durante 24 horas, garantindo melhor
qualidade e fidedignidade em suas observações.72 Portanto, devem ser realizados de forma
clara, objetiva e de acordo com os princípios éticos e morais da profissão. E, quanto mais e
melhor a equipe de enfermagem registrar suas ações, mais estará valorizando o seu trabalho,
além de favorecer a segurança do paciente.63
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente estudo permitiram identificar o conhecimento do
Enfermeiro Neonatólogo a respeito do processo transfusional, sendo o mesmo analisado com
base nas Resoluções e Portarias do Ministério da Saúde, ANVISA e COFEN.
Pode-se observar que os enfermeiros entrevistados possuem conhecimento do
processo nas fases pré, peri e pós transfusional, mas não executam alguns itens conforme as
legislações exigem, tais como: conferência do pedido de sangue, identificação das amostras
de tubo de sangue, a não conferência de todos os dados contidos no rótulo da bolsa de sangue,
os sinais e sintomas diante uma suspeita de reação transfusional, as condutas frente a cada
reação, bem como o preenchimento da FIT, descarte da bolsa de sangue e os registros de
enfermagem o qual estes itens apontados foram citados, mas não foram executados conforme
disposto na legislação.
Outra questão é em relação a verificação da religião dos responsáveis pelos pacientes e
a notificação ao NOTIVISA, por não terem sido citados por nenhum profissional, deduz-se
que os mesmos não possuem conhecimento.
Em contrapartida, os profissionais entrevistados mostraram conhecimento satisfatório
em relação ao acompanhamento do paciente nos primeiros dez minutos da infusão, a aferição
dos dados vitais tanto no início, como durante e ao término da infusão, assim como manter o
acesso venoso periférico e os cuidados em relação às possíveis medicações.
É importante que o enfermeiro busque conhecimento em hemoterapia, pois, de acordo
com os profissionais entrevistados, ficou evidenciado que se encontram desatualizados em
relação à prática transfusional, pois grande parte referiu não ter participado de cursos e
congressos sobre a temática. Entretanto, a maioria relatou ter participado de treinamentos
institucionais que ocorreram no período de 2011 a 2014. Apesar dos enfermeiros participarem
desses treinamentos institucionais, ainda ficaram evidenciadas fragilidades no cuidado
relacionado à hemoterapia, o que demonstra que os métodos utilizados para esses
treinamentos não estão sendo realizados de forma eficaz. Vale a pena rever estes métodos de
capacitações, sugerindo que sejam avaliados pelos profissionais que estão capacitando e pelos
enfermeiros que estão sendo capacitados.
Nesse sentido, deve ser ressaltada a necessidade de participação em congressos como
forma de expandir os conhecimentos e até mesmo de atualizar os processos envolvidos, de
modo, a reduzir, assim, a distância entre o conhecimento científico e a prática transfusional.
Sugere-se também a realização de cursos à distância por meio de ambientes virtuais para
auxiliar os profissionais que não tenham disponibilidade para realizar cursos presenciais.
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Além disso, as Resoluções do Ministério da Saúde e do COFEN poderiam esclarecer
melhor a atuação do enfermeiro no ato transfusional, isto é, o passo a passo dos cuidados de
enfermagem antes, durante e após a transfusão sanguínea.
Considera-se como limitação do estudo o fato de as entrevistas não terem sido
gravadas. Por mais que a pesquisadora tentasse detalhar as respostas no decorrer das
entrevistas, alguma informação importante pode não ter sido registrada.
Pretende-se com este estudo, realizar a publicação de artigos relacionados aos
cuidados de enfermagem na transfusão de sangue, bem como a possível elaboração de um
manual para os Enfermeiros.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Parecer do relator:
Data da relatoria:
Belo Horizonte, .......... de ............................ de 2014
Prezado (a) ......................................................, eu, Estefânia de Oliveira Cherem, mestranda
do Programa de Pós-Graduação Profissional em Saúde Materno-Infantil, Atenção Integrada à
Saúde da Mulher e da Criança do Departamento de Saúde Materno-Infantil, da Universidade
Federal Fluminense, estou desenvolvendo uma pesquisa com finalidade acadêmica, cujo titulo
é: “A Hemotransfusão em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal dos Hospitais
Públicos de Belo Horizonte: uma contribuição da Enfermagem Neonatal”. Esta pesquisa
é orientada pelo Prof. Dr. Valdecyr Herdy. O objetivo geral da pesquisa é descrever
Identificar o saber/fazer do Enfermeiro que atua na UTI neonatal acerca do processo de
hemotransfusão ou a ausência desse conhecimento teórico/prático. Analisar o saber/fazer do
Enfermeiro que atua na UTI neonatal no processo de hemotransfusão, à luz das Resoluções e
Portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde e
discutir as implicações, para o paciente, do procedimento transfusional incorreto realizado
pelo enfermeiro.
Sua colaboração será da maior importância para a realização deste trabalho, motivo pelo qual
solicito sua participação. É necessário que você tenha conhecimento de algumas informações
antes de se decidir quanto à participação:
1. Sua participação é voluntaria.
2. Durante a realização da pesquisa, o (a) Sr (a) terá liberdade para desistir de participar, sem
risco de qualquer penalização.
3. Durante a realização da pesquisa, você poderá fazer todas as perguntas que julgar
necessárias para o esclarecimento de dúvidas.
4. Será garantido o anonimato, por ocasião da divulgação dos resultados, e guardado o sigilo
dos dados confidenciais.
5. O (A) Sr (a) não terá nenhum tipo de despesa e não receberá nenhuma gratificação em
função da participação nesta pesquisa.
6. Ao final da pesquisa, se for do seu interesse, você terá livre acesso ao conteúdo do trabalho,
podendo discutir o seu conteúdo junto à pesquisadora.
Desde já, agradeço o apoio e a boa vontade em participar desta pesquisa.
Eu,_____________________________________________________portador da Carteira de
Identidade n°____________________, afirmo que fui devidamente esclarecido (a) quanto aos
objetivos da pesquisa cujo tema é “A Hemotransfusão em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal dos Hospitais Públicos de Belo Horizonte: uma contribuição da Enfermagem
Neonatal”; li e entendi as informações fornecidas e declaro para devido fins, que estou de
acordo em participar voluntária e gratuitamente do referido estudo.
Belo Horizonte,_____ de _________________ de 2014.

Assinatura:____________________________________________
Enfermeira Neonatóloga: Estefânia de Oliveira Cherem
Contatos: Tel: (031) 9130 3298 e e-mail: estefaniaoc85@gmail.com
Endereço: Rua Antonio Bandeira, 1060 B. Tupi Belo Horizonte-MG
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APENDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ENFERMEIROS
Identificação:
1) Nome:_________ Data:___________ Instituição:_________ Sexo: ( ) M ( ) F
Formação:
2) Instituição:________________________ Tempo de formando:_______
2.1) Pós graduação ( ) sim ( ) não / Instituição: ______________________
2.2) Área:______________________________ Tempo:__________________
2.3) Na graduação, a transfusão foi abordada? ( ) sim ( ) não
2.4) Na pós graduação, a transfusão foi abordada? ( ) sim ( ) não
Experiência:
3) Tempo de experiência na neonatologia: ( ) até 1 ano ( ) 1 a 2 anos ( ) 2 a 4 anos
( ) 4 a 6 anos ( ) Mais de 6 anos
3.1) Setor que atua: ( ) UTIN ( ) UCIN
Educação continuada:
4) Participação em treinamentos (institucional) de transfusão: ( ) sim

( ) não

Data: _______________________________________________________
4.1) Participação em cursos sobre transfusão: ( ) sim

( ) não

Data: _______________________________________________________
4.2) Participação em eventos científicos sobre transfusão: ( ) sim

( ) não

Data: _______________________________________________________
Atuação na transfusão:
1) Descreva o processo transfusional utilizado por você na unidade de terapia intensiva
neonatal.

2) Em relação as reações transfusionais, descreva como você entende o processo de
segurança do paciente (recém nascido).
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ANEXOS
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP/HUAP
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ANEXO B - PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP/HSF
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ANEXO C - PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP/ FHEMIG
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