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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
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1. Objetivo 

 Descrever o procedimento para transfusão de hemocomponente. 

 

2. Aplicação 

 Aplica-se à instalação e transfusão de hemocomponentes. 

 

3. Referências 

 Portaria Nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Brasília, 5 de fevereiro de 2016. 

 Resolução – RDC/ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004. 

 ONA, Manual das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde, Coleção Manual 

Brasileiro de Acreditação, Volume 1, Brasília 2014.  

 Manual de Medicina Transfusional do Grupo GSH, Manual para Médicos, 1ª edição, ano 

2013. 

 

4. Documentos Complementares 

 Requisição de Transfusão; 

 Prontuário do Paciente; 

 Ficha do Receptor. 

 

5. Setor Responsável 

 Pronto atendimento, enfermaria, centro cirúrgico e UTI. 

 

6. Setor Envolvido 

 Agência Transfusional. 

 

7. Materiais 

 

 Termômetro;  

 Esfigmomanômetro; 

 Estetoscópio; 

 Equipo de infusão de sangue; 

 Filtro para remoção de leucócitos (quando solicitado); 

 Garrote; 

 Algodão;  

 Gaze; 

 Cateter intravenoso; 

 Micropore; 

 EPI’s: luvas, óculos e jaleco. 

  

http://www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=884-resolucao-anvisa---rdc-n%C2%BA306-de-07-12-2004-sesmg&task=download
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8. Procedimentos 

 No local da transfusão, confirmar a prescrição, conferir os dados da etiqueta da bolsa com 

os dados da prescrição e identificar o paciente; 

 Perguntar se o paciente e/ou familiares foram informados do pedido de transfusão. Caso o 

paciente esteja inconsciente, confirmar com o médico responsável e checar na prescrição 

médica. 

 Solicitar a presença de outro Enfermeiro ou Técnico de enfermagem, para realizar a dupla 

checagem da identificação do paciente (nome completo, data de nascimento, registro do 

paciente e localização do paciente, ABO da bolsa a ser transfundida, ABO do receptor e 

checagem da etiqueta de prova cruzada compatível). 

 O enfermeiro e/ou técnico de enfermagem deverão assinar na etiqueta adesiva de transfusão 

para dupla checagem. No livro deverá ter nome completo do paciente, data de nascimento, 

número do registro, setor e leito. 

 Caso haja qualquer inconsistência, solucionar antes de prosseguir; 

 Verificar os sinais vitais: pressão arterial, pulso e temperatura; 

 Puncionar uma veia utilizando um cateter (tipo jelco) para a administração de fluidos 

endovenosos de calibre adequado às condições do paciente; 

 Assegurar que os materiais estejam à mão; 

 Conectar o equipo de transfusão de sangue à bolsa, deixando-a pronta; 

 Posicionar o braço do paciente; 

 Colocar o garrote; 

 Escolher a veia a ser puncionada; 

 Fazer assepsia com álcool a 70% em movimentos circulares, em um único sentido e esperar 

o álcool secar; 

 Executar a punção utilizando um conjunto agulha / cateter; 

 Fazer a fixação do cateter com micropore ou esparadrapo; 

 Conectar o equipo de transfusão de sangue à bolsa, deixando-a pronta; 

 Abrir a pinça do equipo; 

 Controlar o gotejamento do hemocomponente conforme prescrição médica; 

 Recolher o material a ser desprezado dando atenção ao material pérfuro-cortante, e 

acondicioná-los em recipientes próprios para seu descarte; 

 Observar o paciente os 15 primeiros minutos; 

 “Checar” (assinar) na prescrição. 

 Após o término da transfusão, realizar a evolução no prontuário eletrônico contendo as 

informações do hemocomponente transfundido, os sinais vitais pré-transfusionais, após 10 

minutos do início da transfusão e pós-transfusionais, assinar e carimbar a evolução do 

paciente. Colocar o nome dos profissionais da equipe de enfermagem que realizaram a dupla 

checagem no ato transfusional na evolução. Colar na folha de evolução a etiqueta de 

transfusão impressa do HEMOTE; 
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9. Observações 

 Antes de instalar a transfusão verificar se existem sinais que possam contraindicar a 

transfusão como: 

       Pressão arterial > 160 X 110 mm Hg; 

       Temperatura > 37.º C; 

       Pulso > 130 bpm; 

 

 Neste caso, deverá ser comunicado à enfermagem e reavaliado junto ao médico solicitante 

quanto ao início ou o retardo da transfusão. 

 Durante a transfusão, avaliar e registrar intercorrências resultantes do procedimento, caso 

ocorra algum sinal ou sintoma de reação transfusional, interromper a infusão e manter a veia 

com solução fisiológica, comunicar ao médico hemoterapeuta da Agência Transfusional, 

procedendo conforme POP "Reação Transfusional” e realizar os procedimentos conforme 

orientações do médico, elaborar o relatório de reação transfusional e encaminhar ao médico 

hemoterapeuta do Serviço;  

 O concentrado de hemácias deverá ser transfundido em até 4 horas;  

 Quando transfundir plasma ou crioprecipitado descongelar os mesmos em banho-maria a 

37.ºC, envolvido em embalagem plástica e transfundir em até 4 horas; 

 Nas transfusões no Centro Cirúrgico o hemocomponente é entregue ao funcionário deste setor, 

armazenado em caixa térmica identificada com o nome do paciente e com termômetro de 

temperaturas máxima e mínima. O procedimento de instalação do hemocomponente e 

observação de possíveis reações é de responsabilidade da equipe do Centro Cirúrgico ou 

médico do paciente. Nas situações de suspeitas de reações transfusionais o médico da 

Agência Transfusional deverá ser comunicado; 

 Concentrado de hemácias com hemoglobina S positiva não devem ser utilizados para 

transfusão em recém-nascidos ou em pacientes críticos; 

 USO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS: Será utilizado equipo especial 

com filtro para remoção de leucócitos em pacientes que já apresentaram algum tipo de reação 

transfusional não hemolítica febril, pacientes poli transfundidos (> ou igual à 4 transfusões), 

crianças com até 14 anos e doenças hematológicas (como: Anemia Aplástica, Síndrome   

Mielodisplásica, Anemia de Fanconi, Leucemias). Pacientes em quimioterapia, com 

imunodeficiência congênita ou adquirida (AIDS), em procedimentos de transfusão intra-útero 

e em recém nascidos com até 4 meses de meses.  

 

10. Análise dos Resultados 

   Não aplicável. 

 

11. Registros da Qualidade 
  Sistema Hemote Plus. 
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Anexo I: 

 

 


