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RESUMO 

SILVA, Maisa Arantes da. Atuação dos profissionais de enfermagem durante o 
processo transfusional na UTI de um hospital universitário. Natal, 2008. 124 p. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Departamento de Enfermagem, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 2008.  

Estudo descritivo prospectivo, com abordagem quantitativa, que objetivou analisar a 
relação entre o conhecimento dos profissionais de enfermagem e as condutas assistenciais 
prestadas, durante o processo transfusional, aos pacientes na UTI de um hospital 
universitário em Natal-RN. A amostra foi composta por 27 profissionais da equipe de 
enfermagem (5 enfermeiros e 22 técnicos de enfermagem), escalados para a UTI durante o 
período da coleta de dados, coleta esta realizada por meio de questionário e formulário de 
observação estruturados, além da consulta ao prontuário. Esses resultados foram 
organizados no programa SPSS 15.0, tabulados, categorizados e analisados por meio de 
estatística descritiva e inferencial. Os resultados mostram uma população jovem, na faixa 
etária entre 21 e 32 anos (63,0%), do sexo feminino (85,2%). Dentre os pesquisados houve 
predominância de bolsistas, em sua maioria técnicos de enfermagem (ρ= 0,006), os quais 
possuem pouco tempo de experiência, até 2 anos (ρ= 0,008), não conhecem a RDC no 153 
(ρ= 0,019), realizaram o maior número de condutas assistenciais na hemotransfusão (ρ= 
0,018), a não participação de treinamentos e a falta de informação sobre o processo 
transfusional não resultaram em diferenças significativas. Quanto aos funcionários, 
destacaram-se apenas o tempo de experiência superior a 2 anos, a realização de menor 
número de procedimentos e se sentirem informados sobre a hemotransfusão. Em relação às 
condutas durante o processo transfusional, constatamos que, na maioria, as condutas 
observadas, tanto dos bolsistas como dos funcionários foram inadequados, com 
predominância nos primeiros, tanto na realização das condutas quanto na inadequação. As 
médias das condutas inadequadas, predominantemente desenvolvidas pelos bolsistas, 
foram maiores em todas as etapas em relação às condutas adequadas. Analisando o 
conhecimento sobre o processo transfusional, os bolsistas foram os que apresentaram os 
menores escores de conhecimento nas três etapas. Quanto à relação existente entre as 
condutas assistenciais e o conhecimento, verificamos que em todas as etapas do processo 
transfusional as médias de conhecimentos inadequados foram superiores, tendo diferença 
significativa nas etapas pré-transfusional (ρ= 0,012). Ao analisarmos a média de condutas 
desenvolvidas, verificamos que nas condutas inadequadas foram significativamente 
maiores (ρ= 0,031) nos pesquisados que apresentaram conhecimentos inadequados. Quanto 
à frequência total de procedimentos realizados, verificamos uma predominância 
significativa (ρ= 0,049) de condutas inadequadas (88,9%), das quais 81,5% foram 
desenvolvidas por profissionais que tiveram conhecimento inadequado, apresentando 
moderada correlação (r = 0,516) e razão de chance de 2,750 vezes de desenvolvimento de 
condutas inadequadas nos profissionais com conhecimentos inadequados. Concluímos que 
os profissionais pesquisados, principalmente os técnicos de enfermagem bolsistas, 
apresentaram deficiências graves no tocante ao desenvolvimento das condutas e 
conhecimento sobre o processo transfusional, denotando a inadequação para desenvolver 
essa terapêutica. Diante do exposto, aceitamos a hipótese alternativa proposta no estudo, 
pois evidenciamos que a adequação do conhecimento sobre o processo transfusional 
influenciou nas condutas adequadas implementadas pela equipe de enfermagem na UTI. 

Descritores: Transfusão de componentes sanguíneos; Assistência de enfermagem; 
Conhecimento; UTI. 



ABSTRACT 

SILVA, Maisa Arantes da. Work of Nurses during the transmission process in the ICU 
of a university hospital. Natal, 2008. 124 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 
Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2008.  

Prospective descriptive study with quantitative approach, which aimed to analyze the 
relationship of the knowledge of Nurses and conduct assistance during the process of 
transfusion, to patients in the ICU of a university hospital in Natal-RN. The sample 
consisted of 27 professionals from the nursing staff (5 nurses and 22 nursing technicians), 
climbing in the ICU during the period of data collection. Data collection was through a 
questionnaire and structured form of observation, in addition to consulting the diary. The 
results were organized in SPSS 15.0, tabulated, cathegorized and analyzed by descriptive 
and inferential statistics. The results show a young population, aged between 21 and 32 
years (63.0%), female (85.2%). Among those surveyed were the main type of stock, mostly 
technical, nursing (ρ= 0006), which have little time to experience - up to 2 years (ρ= 0008), 
did not know the DRC in 153 (ρ= 0019), held greater number of pipelines care in blood 
(ρ= 0018), the non-participation in training and feel informed about the process of 
transfusion, showed no significant differences. As for officials, highlighted only the time to 
experience more than 2 years, carrying out fewer procedures and feel informed about the 
blood. As for the pipes during the transfusion process, I found that the majority of pipes 
observed in both the stock and the staff were inadequate, with predominance in the first, 
both in the pursuit of conduct regarding the shortfall. The averages of inappropriate 
conduct, predominantly developed by stock, were higher in all stages for appropriate 
conduct. Analyzing the knowledge about the disease process, the stock market were those 
who had lower scores of knowledge in three stages. As the relationship between the pipes 
care and knowledge, we see that at all stages of the process of transfusion inadequate 
knowledge of the averages were higher, taking a significant difference in the stages pre-
transfusion (ρ= 0012). When analyzing the average of pipes behind, we see that in 
inappropriate conduct were significantly higher (ρ= 0031), who had searched in inadequate 
knowledge. As for the frequency of total procedures performed, we found a significant 
predominance (ρ= 0049) of inappropriate conduct (88.9%) of which 81.5% were 
developed by professionals who had inadequate knowledge, showing moderate correlation 
(r = 0,516) and odds ratio of 2,750 times the development of inappropriate conduct in trade 
with inadequate knowledge. We conclude that the professionals surveyed, especially the 
technicians of nursing stock, showed serious deficiencies with regard to the development 
of pipelines and knowledge of the transfusion process, showing the inadequacy to develop 
this therapy. Facing the foregoing, we accept the alternative hypothesis proposed in the 
study, because we show that the inadequacy of knowledge about the process of transfusion 
influence in inappropriate conduct implemented by the nursing staff in ICU.  

Keywords: transfusion of blood products; Nursing care; Knowledge; ICU. 



LISTA DE FIGURAS 

Figura I - Fluxograma das atividades da equipe de saúde durante o processo 

transfusional....................................................................................... 23 

Figura II - Modelo da relação entre as variáveis independente e dependente.... 54 

  



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

BSCUP – Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário. 

CH – Concentrado de Hemácias. 

CNH – Comissão Nacional de Hemoterapia.

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem.  

CRIO - Criopreciptado. 

EUA – Estados Unidos .

FUNPEC – Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura. 

HC – Hemocomponente.

HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana. 

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes.

HTLV– Vírus Linfotrópico Humano

IEL – Instituto Euvaldo Lodi.

MEC – Ministério da Educação e Cultura. 

OMS – Organização Mundial de Saúde.  

PBQP – Programa Brasileiro de Qualidade de Produtividade.  

PF – Plasma Fresco.

RDC – Resolução da Diretoria Colegiada. 

SESAP – Secretaria Estadual de Saúde Pública. 

SSVV – Sinais Vitais. 

SUS – Sistema Único de Saúde. 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva.



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 -  Médias de condutas inadequadas observadas nas etapas do processo 
transfusional, segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008......................................................................................................... 65 

Gráfico 2 - Médias de condutas adequadas observadas nas etapas do processo 
transfusional, segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008.......................................................................................................... 66 

Gráfico 3 - Distribuição geral das condutas observadas na etapa pré-transfusional, 
segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008............... 67 

Gráfico 4 - Distribuição geral das condutas observadas na etapa transfusional, 
segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008............... 73 

Gráfico 5-   Distribuição geral das condutas observadas na etapa pós-transfusional, 
segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008............... 

76 
Gráfico 6 - Distribuição das respostas nas etapas pré/trans/pós-transfusional, 

segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008............... 80 

Gráfico 7 - Distribuição das respostas na etapa pré-transfusional, segundo 
adequação do conhecimento. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008................... 81 

Gráfico 8 - Distribuição das respostas na etapa transfusional, segundo adequação 
do conhecimento UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008...................................... 85 

Gráfico 9 – Distribuição das respostas na etapa pós-transfusional, segundo 
adequação do conhecimento. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008................... 87 

Gráfico 10 – Distribuição das médias de inadequação do conhecimento nas etapas 
do processo transfusional, segundo adequação das condutas. UTI/ 
HUOL/ Natal-RN, 2008.......................................................................... 90 

Gráfico 11 - Distribuição da relação entre as condutas e os conhecimentos por 
média, segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008.......................................................................................................... 90 

Gráfico 12 - 
Distribuição da relação entre as condutas e os conhecimentos por 
frequência, segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008.......................................................................................................... 91 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1- Variáveis de caracterização pessoal, profissional e a atuação no 
processo transfusional dos pesquisados, segundo categorias de 
verificação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008.............................................. 47 

Quadro 2 - Variáveis das condutas assistenciais transfusionais, segundo categoria 
de verificação e definição operacional. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008......................................................................................................... 48 

Quadro 3 - Variáveis das condutas observadas nas etapas do processo 
transfusional, segundo a categorização. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008.. 50 

Quadro 4 - Variáveis do conhecimento sobre o processo transfusional da equipe 
de enfermagem da UTI / HUOL, segundo escore e definição teórica. 
UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008................................................................. 51 

Quadro 5 - Variáveis de avaliação do conhecimento das etapas do processo 
transfusional, segundo categorização dos escores e frequência. UTI/ 
HUOL/ Natal-RN, 2008.......................................................................... 53 

Quadro 6 - Distribuição dos motivos de inadequação na etapa pré-transfusional, 
segundo vínculo institucional dos pesquisados. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008................................................................................................. 68 

Quadro 7-  Distribuição dos motivos de inadequação na etapa transfusional, 
segundo vínculo institucional dos pesquisados. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008................................................................................................. 74 

Quadro 8-  Distribuição dos motivos de inadequação na etapa pós-transfusional, 
segundo vínculo institucional dos pesquisados. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008................................................................................................. 77 

Quadro 9- Distribuição das variáveis de caracterização profissional segundo 
conhecimento e conduta do processo transfusional.UTI/ HUOL/ 
Natal-RN, 2008....................................................................................... 92 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Caracterização pessoal dos profissionais de enfermagem pesquisados 
da UTI, segundo faixa etária, sexo e escolaridade. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008................................................................................................. 57 

Tabela 2 - Caracterização profissional da equipe de enfermagem da UTI, 
segundo vínculo institucional. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008............... 60 

Tabela 3- Distribuição das adequações e inadequações do conhecimento da 
etapa pré-transfusional, segundo vínculo institucional. UTI/ HUOL/ 
Natal-RN, 2008....................................................................................... 82 

Tabela 4- Distribuição das adequações e inadequações do conhecimento da 
etapa transfusional, segundo vínculo institucional. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008................................................................................................. 86 

Tabela 5- Distribuição das adequações e inadequações do conhecimento da 
etapa pós-transfusional, segundo vínculo institucional. UTI/ HUOL/ 
Natal-RN, 2008....................................................................................... 88 



LISTA DE APÊNDICES E ANEXOS 

Apêndice A - Instrumento de coleta de dados check list de observação.................... 112 

Apêndice B - Instrumento de coleta de dados/ questionário...................................... 114 

Apêndice C - Termo de Consentimento da Direção Geral do HUOL....................... 116 

Apêndice D - Termo de Consentimento da Direção de Enfermagem do HUOL....... 117 

Apêndice E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido..................................... 118 

Anexo I - Parecer consubstanciado do Projeto de Pesquisa nº 175/08....................... 120 

Anexo II - Projetos do Ministério da Saúde............................................................... 121 

Anexo III - Fluxograma do Ciclo do Sangue............................................................. 124 



SUMÁRIO

RESUMO 

ABSTRACT 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................. 18 

2 OBJETIVOS.................................................................................................................. 26 

2.1 OBJETIVO GERAL.................................................................................................... 26 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....................................................................................... 26 

3 REVISÃO DA LITERATURA.................................................................................... 27 

3.1 HEMOVIGILÂNCIA NO CONTEXTO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS..... 27 

3.2 PROCESSO TRANSFUSIONAL................................................................................ 32 

3.3 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA TERAPÊUTICA TRANSFUSIONAL.......... 37 

4 METODOLOGIA......................................................................................................... 43 

4.1 TIPO DE ESTUDO...................................................................................................... 43 

4.2 LOCAL DE ESTUDO................................................................................................. 43 

4.3 POPULAÇÃO.............................................................................................................. 44 

4.4  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS............................................................ 45 

4.5 VARIÁVEIS DE ESTUDO......................................................................................... 46 

4.5.1 Variável dependente................................................................................................. 47 

4.5.2 Variável independente............................................................................................... 51 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS................................................................................................... 54 

4.7 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS................................................... 54 

4.8 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS................. 55 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES................................................................................ 57 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PESQUISADOS............................................................ 57 

5.2 CONDUTAS ASSISTENCIAIS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

DURANTE O PROCESSO TRANSFUSIONAL.............................................................. 64 

5.2.1 Condutas assistenciais na etapa pré-transfusional..................................................... 67 

5.2.2 Condutas assistenciais na etapa transfusional........................................................... 73 

5.2.3 Condutas assistenciais na etapa pós-transfusional.................................................... 76 

5.3 CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DO 

PROCESSO TRANSFUSIONAL...................................................................................... 79 

5.3.1 Conhecimento da equipe de enfermagem na etapa pré-transfusional....................... 80 

5.3.2 Conhecimento da equipe de enfermagem na etapa transfusional............................. 85 



5.3.3 Conhecimento da equipe de enfermagem na etapa pós-transfusional....................... 87 

5.4 RELAÇÃO ENTRE A CONDUTA E O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DURANTE O PROCESSO TRANSFUSIONAL................................. 89 

6 CONCLUSÃO............................................................................................................... 94 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 97 

8 REFERÊNCIAS............................................................................................................ 100 

GLOSSÁRIO..................................................................................................................... 108 

APÊNDICES...................................................................................................................... 112 

ANEXOS............................................................................................................................ 120 



18

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, houve uma progressiva e considerável preocupação com a 

garantia da segurança transfusional, fato este desencadeado, principalmente, pelo 

envelhecimento da população, pelos índices da violência e dos acidentes, além dos avanços 

técnicos-científicos na área da saúde, acarretando um aumento na demanda por 

transfusões. Muitas vezes a transfusão de um hemocomponente pode ser considerada o ato 

final de um conjunto de atividades que constitui o processo transfusional, mas é nesse 

momento que envolve a participação de outros atores da equipe de saúde e o paciente.   

Na antiguidade, as práticas empregadas para combater os males do corpo eram 

baseadas no misticismo. A hemoterapia, ciência que estuda o tratamento de doenças 

utilizando o sangue, sempre ocupou um espaço entre o científico e o místico, haja vista que 

os antigos egípcios banhavam-se nele, aristocratas bebiam-no, e o homem moderno o 

transfunde (BRASIL, 2000).

O processo transfusional, até o século XIX, predominava de forma empírica; no 

entanto, com a evolução das ciências médicas, principalmente com a descoberta dos grupos 

sanguíneos A, B e O pelo pesquisador austríaco Karl Landsteiner em 1900, esse processo 

foi considerado um marco para a mudança dessa prática (BRASIL, 2004c; ZAGO; 

PASSETO; PASQUINE, 2001; AMORIM et al., 2000). Portanto, a classificação dos 

diferentes grupos sanguíneos estabeleceu a base científica para a utilização do sangue 

como agente terapêutico (BRASIL, 2004c; MENDES; ROBERTO; PAZ, 2002). 

Zago, Passeto e Pasquine (2001) enfatizam que o sangue, seus componentes e 

derivados são produtos essenciais e ainda insubstituíveis no tratamento de diversas 

doenças, sejam de natureza hereditária, infecciosa ou metabólica; embora haja riscos 

relacionados ao fato de serem produtos biológicos de origem humana, a transfusão 

sanguínea é parte essencial da atenção, promoção e recuperação da saúde na sociedade.  

Assim, com os avanços científicos e tecnológicos conseguiu-se um maior 

aproveitamento do sangue e seus componentes, possibilitando menores riscos e melhores 

resultados para os pacientes (AABB, 2002; PETZ; SWISHER, 1996).  

Segundo Oberman (1996), as primeiras referências na literatura, quanto à 

necessidade de conceitos claros para as transfusões de sangue, aparecem por volta de 1930, 

evidenciando-se progressivamente, a partir daí, as referências com critérios de controle na 

prática transfusional.  
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Durante as últimas décadas, a segurança das transfusões tem sido rigorosamente 

avaliada em muitos países, uma vez que o procedimento envolve riscos, com implicações 

administrativas, logísticas e econômicas. Mesmo com indicações criteriosas, 

aproximadamente 20% das transfusões sanguíneas apresentam algum tipo de complicação 

de gravidade clínica variável (RAO et al.,2002). 

De acordo com Fernandes (2001), o sangue, simplesmente pela sua característica 

de produto biológico, mesmo se corretamente preparado e indicado, quando transfundido, 

carrega intrinsecamente vários riscos, sendo, portanto, a transfusão sanguínea um processo 

que, mesmo realizado dentro das normas preconizadas, envolve risco sanitário. Ela 

enfatiza, ainda, que a segurança transfusional deve ser obtida através de rígidos parâmetros 

de qualidade. Para tanto, a qualidade implica não apenas em melhorar as chances de bons 

resultados, como também em aumentar a segurança dos atos praticados. 

Entende-se por segurança transfusional o conjunto de medidas quantitativas e 

qualitativas adotadas que visem a uma menor exposição possível do receptor de sangue, 

em que pese todo o avanço na esfera da segurança transfusional, pois “não existe 

transfusão isenta de riscos” (CHAMONE; NOVARETTI; DORLHIAC-LLACER, 2001; 

MCFARLAND et al., 1998; JULLIEN et al., 1998).  

Para Zago, Passeto e Pasquine, (2001) a decisão terapêutica de indicar uma 

transfusão sanguínea deve estar baseada na relação entre os benefícios e os riscos 

potenciais, sendo estes contaminações virais e bacterianas, reação hemolítica grave, 

complicações do próprio sistema imunológico do paciente, falhas durante a execução do 

processo, entre outros. Por isso, há necessidade de se conhecer os eventos adversos a ela 

relacionados e a sua prevalência, a fim de facilitar a introdução de medidas corretivas e 

preventivas que contribuam para aumentar a segurança transfusional (BRASIL, 2007a; 

BRASIL, 2004d). 

Infelizmente, no Brasil, não se conhece a prevalência e incidência real dos 

eventos adversos transfusionais, sejam eles inerentes à terapêutica, decorrentes de má 

indicação e uso dos produtos sanguíneos ou de falhas durante o processo transfusional. 

Nesse sentido, somente será possível atuar na prevenção dos eventos adversos 

transfusionais quando estes forem analisados de forma sistemática (BRASIL, 2007a; 

BRASIL, 2004d). 

Considerando as deficiências do sistema de informação sobre o processo 

transfusional e do sistema de saúde brasileiro, pode-se supor que os eventos adversos 

tenham uma dimensão importante, com relevantes prejuízos humanos e materiais (ROSA; 
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PERINI, 2003). Esses eventos adversos são considerados um importante problema de 

saúde pública nos Estados Unidos (EUA), onde várias instituições governamentais e 

órgãos representativos de classes e dos pacientes buscam traçar estratégias para reduzir 

essa realidade (JONHSON; BOOTMAN, 1999). 

A discussão desse assunto, no Brasil, ainda é incipiente; escassos trabalhos 

foram publicados sobre alguns aspectos pontuais do problema. Contudo, iniciativas para 

estimular o ensino e a vigilância sobre o uso dos hemocomponentes têm sido 

empreendidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), envolvendo 

hospitais de ensino. 

 Com o desejo de contribuir para o processo de aprimoramento da qualidade da 

assistência à saúde nos hospitais, a ANVISA criou, no ano de 2001, um projeto 

denominado “hospital sentinela”, que trata do problema, proporcionando a construção de 

uma rede de hospitais de referência, os quais fornecem dados sobre eventos adversos, 

incluindo queixas técnicas de materiais e equipamentos médico-hospitalares, 

medicamentos, hemocomponentes e hemoderivados (BRASIL, 2001).   

Nesta perspectiva, a ANVISA estabelece que o processo transfusional praticado 

nos serviços de hemoterapia, composto por etapas sequenciadas e dependentes, deve ser 

baseado em normas da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 153, de 4 de junho de 

2004, que determina critérios sobre requisição de sangue e hemocomponente, coleta de 

amostras de sangue, armazenamento, checagem de dados e assistência pré/intra/pós-

procedimento transfusional. Tais medidas partem da constatação que as falhas em uma 

das etapas podem acarretar prejuízo ao paciente (BRASIL, 2004a).  

De maneira geral, o sucesso e a garantia de seguir essas etapas dependem do 

envolvimento de toda a equipe de atendimento. Recomenda-se que ela deva ser treinada 

para trabalhar com extremo cuidado e com alto nível de proficiência. Sabe-se que as falhas 

podem ocorrer em qualquer etapa do processo transfusional, sendo fundamental a educação 

permanente de toda a equipe de saúde, no intuito de reduzí-las. Por isso, para a preservação 

de um ambiente hospitalar seguro faz-se necessário que o profissional de saúde tenha 

conhecimento e conscientização acerca das etapas do processo transfusional. 

Neste sentido, concordamos com Ribeiro e Mayor (2001), quando afirmam que o 

profissional de saúde deve conhecer profundamente as etapas do processo transfusional 

através de educação permanente, a fim de proporcionar uma assistência de qualidade e, 

assim, tomar atitudes seguras diante dos aspectos éticos e legais da profissão.  
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Ratificamos essas considerações por acreditarmos que os procedimentos de 

segurança devem ser empregados em cada uma das etapas do processo transfusional 

como critérios essenciais para a garantia da qualidade e para a correta determinação das 

responsabilidades nas transfusões de sangue e de seus componentes.                    

Partindo da vivência, enquanto enfermeira que atua na área hospitalar e, mais 

recentemente, atuando nos últimos três anos como responsável pelo serviço de 

Hemovigilância do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), tenho observado vários 

problemas relacionados ao processo transfusional, os quais vêm aumentando as condições 

de riscos transfusionais. Entre outros merecem destaque: solicitações incompletas; 

amostras transportadas e identificadas inadequadamente; acondicionamentos indevidos 

dos hemocomponentes; aquecimento de concentrado de hemácias literalmente 

contraindicado; conceitos individuais não sustentados cientificamente contra-indicando a 

infusão prescrita, podendo levar alguns pacientes ao óbito; congelamento de concentrado 

de plaquetas; descongelamento de plasmas frescos sobre bancadas; prescrição rotineira de 

pré-medicamento sem história prévia de reação transfusional; infusão de 

hemocomponentes em pacientes trocados; prescrição sem o volume de infusão e rótulos 

incompletos e/ou ilegíveis.  

Segundo as recomendações da ANVISA, para garantir os procedimentos de 

segurança, todas as transfusões de sangue devem acontecer em ambientes providos de 

equipamentos necessários para atender aos pacientes na iminência de reações 

transfusionais, que podem ser classificadas como leve, moderada e grave (BRASIL, 

2004a). Por essa razão, as transfusões de sangue ocorrem nos hospitais e nos bancos de 

sangue e sempre com a supervisão direta do médico. Contudo, na nossa realidade prática 

assistencial, em alguns setores hospitalares a transfusão ocorre com maior freqüência, 

como é o caso das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), principalmente, devido à 

gravidade dos pacientes. Vale ressaltar que alguns estudos mostram que cerca de 95% dos 

pacientes admitidos em UTIs têm níveis de hemoglobina abaixo do normal, o que faz da 

transfusão de hemácias uma das intervenções terapêuticas mais utilizadas nestas unidades. 

(CHOHAN et al., 2006; CORWIN et al., 2004).

  Neste sentido, em vista do grande número de transfusões requeridas, os critérios de 

transfusão de hemácias são particularmente importantes para essa população (CORWIN et 

al., 2004). Mesmo assim, em face da importância desse processo, poucos estudos, 

atualmente, são disponibilizados sobre o uso de hemocomponentes em pacientes sob 

cuidados intensivos (CHOHAN et al., 2006; FRENCH et al., 2002). 
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Chianca (2006) admite que as situações adversas ocorridas durante a prestação de 

assistência aos pacientes aumentam a possibilidade de falhas e diminuem a confiabilidade 

do sistema, uma vez que a equipe de saúde é responsável pelo manuseio adequado de 

equipamentos e materiais, bem como das funções e relações estabelecidas entre os 

membros da equipe. Todos interferem na ocorrência de falhas humanas; por isso 

acreditamos que somente o acesso à informação e ao conhecimento científico pode 

diminuir a sua ocorrência. 

Para alguns autores, como Ferreira et al. (2007), vários fatores podem contribuir 

para aumentar as chances de um paciente experimentar uma complicação relacionada à 

transfusão, tais como: o tipo de componente que está sendo transfundido, as características 

do paciente e suas condições clínicas, o uso de equipamentos inadequados, as soluções 

endovenosas incompatíveis, os procedimentos inadequados e falhos ou omissões por parte 

da equipe que presta cuidados aos pacientes. 

Além disso, Khon et al. (1999) chamam a atenção para as falhas no processo 

transfusional, que geram custos diretos e indiretos, os quais recaem sobre a sociedade. Os 

custos diretos referem-se aos altos gastos decorrentes da execução de exames adicionais, o 

aumento da permanência hospitalar, dentre outros; já os indiretos incluem fatores, como a 

perda da produtividade, os anos de vida perdidos e o sofrimento do paciente.   

De acordo com Ângulo (2007), o processo transfusional é uma área complexa que 

necessita de conhecimentos específicos em todo seu processo, exigindo um profissional 

habilitado e capacitado para que os procedimentos sejam realizados com a máxima 

segurança, até por que o processo transfusional envolve a atuação de vários profissionais 

da saúde, constituído por médicos, profissionais de enfermagem, técnicos de laboratório. 

No entanto, na realidade local, é a enfermagem quem acompanha o paciente em todos os 

momentos do ato transfusional, como mostra a figura 1. Por conseguinte, esses 

profissionais, caso não tenham conhecimento científico sobre o processo nem habilidade 

técnica suficiente, podem causar complicações e danos ao paciente. 
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Fonte: Própria da pesquisa. 

Figura 1 - Fluxograma das atividades da equipe de saúde durante o processo 
transfusional. 

Essa lacuna entre o conhecimento científico e a conduta na prática clínica 

caracteriza-se por diversas atividades que necessitam de preparo teórico e prático, os quais 

não são oferecidos nos cursos de formação técnica nem na graduação. Por isso, a avaliação 

da atuação dos profissionais de enfermagem durante o processo transfusional deve ser 

encarada como um componente do processo de melhoria contínua da qualidade da 

assistência hospitalar.  

Diante do exposto, tem-se como objeto de estudo a relação existente entre o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem e as condutas assistenciais prestadas 

durante o processo transfusional aos pacientes na UTI, do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL). Para tanto, propõem-se, através desta investigação, buscar resposta para as 

seguintes questões de pesquisa:

• Qual a qualidade das condutas assistenciais realizadas pelos profissionais 

de enfermagem durante o processo transfusional na UTI? 

•    Os profissionais de enfermagem que atuam na UTI possuem conhecimento 

de todo o processo transfusional? 

•    Qual a relação existente entre as condutas assistenciais e o conhecimento 

sobre o processo transfusional dos profissionais de enfermagem que atuam na 

UTI?  

Entendemos que a resposta para tais indagações poderá contribuir para a melhoria 

da qualidade da assistência, considerando o compromisso social e político do hospital 
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como instituição de ensino e uma instância de referência ao Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Diante desse contexto, a posição estratégica dos hospitais de ensino na formação 

dos profissionais de saúde e, por consequência, no cenário da assistência à saúde justifica a 

necessidade de contribuir para um diagnóstico das falhas relacionadas ao processo 

transfusional nesta instituição, pois as práticas transmitidas e apreendidas durante a 

formação dos profissionais de saúde são frequentemente reproduzidas no cotidiano em 

outras instituições que fazem parte da rede local de assistência à saúde.  

 Na busca por uma melhor qualidade da assistência nos serviços de saúde, 

acreditamos na relevância em estabelecer um perfil das falhas do processo transfusional. 

Assim, consideramos que a garantia para a segurança da assistência à saúde não reside em 

uma única pessoa, produto ou departamento, mas na interação dos componentes de todo 

um sistema, tornando-se possível através de medidas adequadas de boas práticas para a 

prevenção dos riscos e dos acidentes, no intuito de que eles se tornem eventos raros.    

Embora exista atualmente uma tendência mundial no sentido de direcionar 

esforços para pesquisas que investiguem alternativas terapêuticas com a utilização de 

hemocomponentes no tratamento de variadas patologias, os estudos para os procedimentos 

e cuidados na prática assistencial são poucos. 

Apesar da relevância, a amplitude do problema envolvendo o processo 

transfusional não é bem conhecida no Brasil, pois, além de poucos estudos que indicam a 

incidência e prevalência, não se tem uma estatística precisa. Contudo, observa-se, na 

prática clínica, que, na maioria, os problemas decorrentes dessa terapêutica não são 

detectados pelos profissionais de saúde, sendo muitas vezes percebidos como incidentes 

não usuais e isolados, haja vista que, quase sempre, esses procedimentos são feitos de 

forma empírica, pois cada profissional desenvolve a sua forma de perceber e de atuar 

frente ao processo transfusional. 

A intenção deste estudo configura-se como uma forma de contribuir para a 

prestação de assistência qualificada, cujos riscos oriundos de falhas humanas sejam 

reduzidos, bem como possibilitar a ampliação da produção científica e, consequentemente, 

atualizar os conhecimentos nessa área, visto que também poderá apontar a necessidade de 

uma discussão junto às universidades/faculdades, visando promover uma assistência 

hemoterápica de qualidade. A inserção da hemoterapia transfusional nas disciplinas de 

semiologia, semiotécnica e clínica avançada estaria preparando melhor o graduando, 
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proporcionando segurança para trabalhar na área e assegurando a qualidade dos serviços 

prestados. 

Portanto, analisar o processo transfusional no HUOL é um poderoso instrumento 

para a definição de estratégias voltadas para gerar impacto positivo na qualidade da 

assistência à saúde no Estado do Rio Grande do Norte. 

Ressalte-se que ao construir um sistema seguro significa desenhar processos de 

assistência capazes de assegurar a minimização das falhas acidentais, pois, quando um 

hospital de ensino vive a cultura da biossegurança, o impacto no sistema de saúde é 

profundo, uma vez que cada profissional treinado atua como disseminador dessa cultura. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

2.1 Objetivo geral 

Analisar a relação entre o conhecimento dos profissionais de enfermagem e a  

assistência prestada, durante o processo transfusional, aos pacientes na UTI do Hospital 

Universitário Onofre Lopes.  

2.2 Objetivos específicos 

Identificar as adequações das condutas assistenciais realizadas pelos profissionais 

de enfermagem durante o processo transfusional na UTI; 

Averiguar o conhecimento dos profissionais de enfermagem da UTI, sobre o 

processo transfusional;  

Analisar a relação existente entre as condutas assistenciais e o conhecimento sobre 

o processo transfusional dos profissionais de enfermagem que atuam na UTI. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão bibliográfica que embasa este estudo engloba três momentos: no 

primeiro momento, falaremos sobre a hemovigilância no contexto dos hospitais 

universitários. No segundo momento, sobre o processo transfusional, em que abordaremos 

as etapas do processo desde a captação de doadores até o ato transfusional em si. Por 

último, teceremos reflexões sobre a atuação da enfermagem na terapêutica transfusional. 

3.1 HEMOVIGILÂNCIA NO CONTEXTO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 

Na era da globalização, diversos fatos concorreram para as mudanças nos 

enfoques econômicos, políticos, sociais, técnicos e filosóficos. Como consequência dessas 

mudanças, observa-se uma crescente conscientização da população como o aumento do 

grau de exigência quanto à qualidade na atenção à saúde e, portanto, uma melhor qualidade 

nos serviços prestados (MELLO; CAMARGO, 1998).  

Frente a esse cenário e em consequência da pela crescente conscientização da 

população sobre seus direitos, nos últimos anos, diversos programas prioritários foram 

desenvolvidos, no Brasil, apoiados pelo Ministério da Saúde. Dentre eles podem ser 

citados o programa de hospitais sentinela, com a gerência de risco sanitário e o de 

acreditação hospitalar; ambos são centrados na valorização do ser humano, como também 

na qualidade do atendimento à saúde.    

Para Covas, Bordin e Langhi Júnior (2007), as principais mudanças no sistema 

hemoterápico brasileiro não ocorreram nem por intervenção dos especialistas, nem por 

influência direta do governo, e sim por causas aleatórias, como, por exemplo, o advindo da 

síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) e por razões econômicas. 

Em 1981, foi estabelecido que as transfusões de sangue, de componentes e 

derivados poderiam ser considerados fontes de transmissão da AIDS. Neste período, no 

Brasil, cerca de 2% dos casos de AIDS foram transmitidos por transfusão e mais de 50% 

dos hemofílicos apresentavam-se infectados pelo vírus da imunodeficiência adquirida 

(HIV) (COVAS; BORDIN; LANGHI JÚNIOR, 2007).  

Nesse contexto, “Sangue e Hemoderivados” foi um dos assuntos debatidos na 8ª. 

Conferência de Saúde, devido à sua importância, contando com a participação popular. 

Posteriormente, o tema mereceu ser ampliado nas conferências estaduais, em grandes 

debates. Os relatórios elaborados nos estados foram condensados em um documento final, 
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na cidade de Manaus, em 20 de outubro de 1986. Esse documento definiu a política 

nacional na área de sangue e hemoderivados sob a ótica de que “é dever do Estado prover 

os meios para um atendimento hematológico e hemoterápico de acesso universal e de boa 

qualidade” e “dever do cidadão cooperar com o Estado na consecução desta finalidade” 

(BRASIL, 2004c; FERNANDES, 2001). 

Em decorrência da AIDS, vários países, principalmente aqueles mais 

desenvolvidos, estabeleceram normas rigorosas para melhorar a segurança das transfusões 

de sangue, inclusive introduzindo um novo conceito: o de Hemovigilância, concebido para 

possibilitar, através da investigação das reações transfusionais adversas e determinação de 

suas causas, a prevenção das recorrências.      

O termo hemovigilância surgiu primeiramente na França, onde o Sistema de 

Hemovigilância foi implantado em 1994 através da Agência Francesa do Sangue. Ele 

consiste num sistema de monitoramento do sangue, organizado a partir de dois 

fundamentos básicos: a rastreabilidade dos produtos sanguíneos do doador até o receptor e 

vice-versa, e a notificação compulsória de todas as reações transfusionais, tendo como 

finalidade, a partir da análise dessas reações, a identificação de suas causas e a prevenção 

das recorrências (DELBOSC, 2000; DEBEIR et al., 1999). 

Nessa mesma perspectiva, outros países da Europa também implantaram sistemas 

de hemovigilância seguindo o exemplo da França, mas não de modo tão rigoroso. Na 

Polônia, não existe um sistema de hemovigilância definido por lei; no entanto, cada serviço 

hemoterápico é obrigado a registrar suas reações transfusionais e comunicá-las a um 

Centro Nacional, para investigação. No Reino Unido, em Luxemburgo e na Suíça esse 

sistema foi implantado em 1996 e tem como propósito a análise de reações transfusionais 

adversas, no entanto, a notificação dos casos não é compulsória, o que também acontece na 

Holanda, onde implantou-se o sistema no ano seguinte. Na Noruega, não há uma forma 

sistemática de notificação das complicações transfusionais, exceto quando se trata de uma 

infecção viral (ENGELFRIET, 1999).  

Desse modo, o Ministério da Saúde, em 1998, inicia a sua participação no 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), da Presidência da República, e 

elege como Meta Mobilizadora Nacional do Setor Saúde: “Sangue com garantia de 

qualidade em todo o seu processo até 2003”, começando, assim, uma discussão a respeito 

da implantação de um sistema de vigilância transfusional (BRASIL, 2000).  No intuito de 

se alcançar essa meta, o governo e a sociedade se reuniram para uma ampla discussão, 
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sendo desenhados 12 grandes projetos (ANEXO II), os quais estão sintetizados em um 

projeto voltado para a melhoria e segurança da assistência à saúde.    

Nessa perspectiva, a ANVISA como responsável pela vigilância sanitária no País, 

conjuntamente com as Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, que, na prática, 

enfrentavam grandes dificuldades em obter informação de boa qualidade a respeito do 

desempenho dos produtos de saúde em uso no país, tentando garantir a transfusão de um 

hemocomponente da melhor qualidade possível, sentiu a necessidade de iniciar um 

programa que pudesse avaliar a segurança das transfusões sanguíneas, a partir das 

notificações dos incidentes transfusionais imediatos ou tardios, visando à diminuição dos 

riscos à saúde. 

Por essa razão, em 2001, a ANVISA criou, como estratégia, o projeto Hospital 

Sentinela, que formalizou uma parceria com hospitais de grande porte, prioritariamente os 

públicos universitários, para a implantação da vigilância de insumos utilizados em 

hospitais, tais como: artigos médico-hospitalares; kits laboratoriais e equipamentos, por 

meio da Tecnovigilância; medicamentos, pela Farmacovigilância; sangue e 

hemocomponentes, por meio da Hemovigilância (BRASIL, 2008). 

Sendo assim, o Projeto Hospital Sentinela foi criado para responder à necessidade 

de obter informações qualificadas, à medida que cria um meio intra-hospitalar favorável ao 

desenvolvimento de ações de vigilância sanitária em hospitais; por conseguinte, resulta em 

ganhos significativos de qualidade para os serviços e pacientes (PETRAMALE, 2007), 

exigindo-se, cada vez mais, a utilização intensiva de produtos de saúde e a incorporação 

crescente de tecnologia nos hospitais. Contudo, o completo gerenciamento desses produtos 

segue etapas pré-estabelecidas, que são: seleção, aquisição, uso, manutenção e descarte. 

Esta última, apresenta-se como fator crucial de qualidade e segurança para pacientes, e de 

viabilidade econômica e competitividade para o hospital, inclusive a racionalização na 

utilização de medicamentos, produtos de saúde, sangue e hemocomponentes, como 

justificativas que levaram à criação do projeto (BRASIL, 2008). 

Do ponto de vista dos hospitais participantes, a possibilidade de se comunicar de 

maneira mais eficaz com os demais hospitais da rede e no âmbito federal disponibiliza os 

elementos e conhecimentos para a revisão e correção de processos frágeis de trabalho, dá 

maior poder de negociação em licitações e compras e fortalece áreas hospitalares de apoio 

ao atendimento, como Farmácia Hospitalar, Serviço de Hemoterapia e Engenharia Clínica 

e Manutenção, trazendo, consequentemente, melhoria na qualidade da atenção ao paciente. 
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Desta forma, no início, a constituição da rede teve como base a adesão voluntária 

ao convite dirigido a hospitais de grande e médio porte, envolvidos com assistência, ensino 

e pesquisa, com programas de residência médica que cotidianamente realizam uma gama 

de procedimentos com a participação de tecnologias médicas variadas. Distribuídos em 

todos os estados brasileiros, os dados desses hospitais são obtidos do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) (PETRAMALE, 2007).  

  Reconhecendo a importância do assunto, a 12ª Conferência Nacional de Saúde em 

2003, no eixo temático V sobre a organização da Atenção à saúde, em Vigilância em 

saúde, no item 43, discutiu a implantação da hemovigilância em todos os serviços de saúde 

do país, priorizando as unidades hemoterápicas e, em especial, clínicas e hospitais que 

utilizassem sangue e seus componentes (BRASIL, 2003). Atualmente, um critério 

importante soma-se aos já estabelecidos o que diz respeito ao impacto da implantação da 

rede sentinela através do gerenciamento de risco e a notificação de eventos adversos e de 

não-conformidades relacionados a insumos, que foi a obrigatoriedade de recadastramento 

dos hospitais de ensino. 

Considerando a necessidade de regulamentar a tramitação e os meios de verificação 

dos requisitos obrigatórios para certificação dos hospitais de ensino, previstos no artigo 6º 

da Portaria Interministerial nº 1.000, de 15 de abril de 2004, MEC/MS, exigem-se rotinas 

operacionais do hospital nas áreas de hemovigilância, tecnovigilância e farmacovigilância 

ou relatório da Gerência de Risco de Hospital Sentinela da ANVISA (BRASIL, 2004b).       

Por conseguinte, a Portaria Interministerial nº 2.400, de 2 de outubro de 2007, 

estabelece os requisitos para certificação de unidades hospitalares, como hospitais, de 

ensino, considerando a necessidade de garantir, de forma progressiva e planejada, a 

melhoria da qualidade dos serviços de atenção à saúde, oferecidos por esses hospitais, 

mediante a atuação interprofissional para a proteção e o desenvolvimento da autonomia da 

população usuária. 

Ainda deve ser considerada a necessidade de promover a melhoria na condução dos 

serviços de saúde, por meio da gestão qualificada e da integração dos hospitais de ensino 

às demais ações e serviços do SUS, no desenvolvimento de atividades de vigilância 

epidemiológica, hemovigilância, farmacovigilância, tecnovigilância em saúde, vigilância 

em saúde do trabalhador e padronização de medicamentos (BRASIL, 2007). Em se 

tratando das atividades relacionadas à vigilância em saúde, a hemovigilância representa 

uma das áreas estratégicas de atuação do Ministério da Saúde, a partir da definição do 
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conceito de hemovigilância e de temas relacionados, da estrutura funcional do sistema e do 

fluxo da informação.  

A implantação das normas técnicas de hemovigilância, além de atender ao disposto 

no art. 5º da Lei Federal nº 10.205, de 21 de março de 2001, promove a operacionalização 

de um sistema ágil e eficaz, capaz de coordenar, processar e analisar todas as informações 

notificadas, permitindo a implantação de ações de correção e prevenção dos incidentes 

transfusionais de forma oportuna (BRASIL, 2001). No entanto, o principal objetivo da 

hemovigilância é aumentar a segurança nas transfusões sanguíneas, com particular ênfase 

nos incidentes transfusionais, a fim de que possam ser introduzidas medidas preventivas e 

corretivas (BRASIL, 2007a). 

De acordo com instruções ministeriais, a hemovigilância caracteriza-se por 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 hemocomponentes, a fim de 

prevenir o aparecimento ou recorrência desses efeitos (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2004d). 

Por conseguinte, o sistema de hemovigilância ocupa-se do processo da cadeia transfusional 

e foi justamente proposto para monitorar e gerar ações corretivas de eventuais falhas. Para 

implantação de um sistema de hemovigilância e seu amplo sucesso, deve-se estar atento à 

monitorização de todo o processo, de forma contínua e padronizada de coleta, análise de 

dados e difusão dos resultados, permitindo, assim, calcular a frequência dos 

acontecimentos indesejáveis. Entretanto, para determinar as causas das falhas e prevenir o 

seu aparecimento nos receptores, faz-se necessário o envolvimento dos profissionais 

responsáveis pela transfusão no processo de notificação.  

Outro aspecto fundamental para um sistema de hemovigilância diz respeito à 

garantia da rastreabilidade de um hemocomponente, ou seja, saber com precisão em quem 

foram transfundidos os hemocomponentes e quais hemocomponentes os pacientes 

transfundidos receberam (BRASIL, 2007a). Por essa razão, todos os serviços de 

hemoterapia, que realizam procedimentos integrantes do processo do ciclo de sangue, 

deverão organizar-se para que tenham controle informatizado do processo do ciclo do 

sangue, da distribuição e da utilização da bolsa de sangue (BRASIL, 2004a). Nesse 

sentido, a hemovigilância também envolve a totalidade do processo transfusional, desde a 

captação e seleção de doadores, coleta e processamento do sangue total, exames 

sorológicos e imuno-hematológicos, indicação e prescrição, até o preparo do 

hemocomponente e procedimento de transfusão em si, podendo as falhas ocorrerem em 

qualquer uma dessas etapas. Em decorrência disto, a hemovigilância visa detectar 
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precocemente o aparecimento ou a recorrência de um problema ligado aos 

hemocomponentes e hemoderivados (BRASIL, 2007a). 

Enfim, a hemovigilância passou a ser um fator primordial, entre outros, no contexto 

dos hospitais universitários, enquanto estratégia para a tomada de medidas que assegurem 

a qualidade e segurança nas transfusões. A seguir descreveremos o processo transfusional. 

3.2 O PROCESSO TRANSFUSIONAL  

O sangue sempre teve papel de destaque na história da humanidade; desde a 

antiguidade já era considerado um fluido vital que conferia vida e juventude. Entretanto, 

foram necessários muitos séculos para que pudesse assumir papel terapêutico de 

importância, tal como se encontra na atualidade. 

A transfusão de um hemocomponente pode ser considerada o ato final de um 

conjunto de atividades que constitui o processo transfusional. Esse processo, dividido em 

etapas ou subprocessos, pode ser integralmente desenvolvido num único serviço 

hemoterápico, como nos bancos de sangue, podendo também ser concluído somente com o 

envolvimento de vários serviços, como nos hospitais. 

Sendo assim, a finalidade da hemoterapia é a transfusão de sangue, seus 

componentes e derivados, a fim de que os pacientes possam ter acesso ao aporte 

transfusional, fazendo-se necessário, para isso, passar pela cadeia de ações conhecida por 

ciclo do sangue (ANEXO III), que vai desde a captação de doadores até o 

acompanhamento dos pacientes transfundidos. Nesse sentido, a cadeia ou ciclo do sangue é 

norteado por leis e normas que determinam todas as ações que envolvem o processo.  

O início propriamente dito do ciclo do sangue, a captação de doadores, deve ter 

uma preocupação epidemiológica, objetivando evitar o direcionamento de candidatos à 

doação que possam estar sob risco de infecção de alguns agentes passíveis de transmissão 

pelo sangue (BRASIL, 2004c; AMORIN et al., 1996; AMORIM et al., 1992).   De acordo 

com Amorim (1992), nessa etapa é fundamental afastar pessoas que vivam em maior 

exposição a riscos, como, por exemplo, aqueles indivíduos confinados em regime 

carcerário, usuários de drogas, promiscuidade sexual, dentre outras. Amorim (1992) 

assegura que a seleção clínica e epidemiológica de doadores de sangue, além de ser a fase 

inicial, torna-se a mais importante na obtenção da segurança transfusional. É, pois, 
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necessário buscar doadores espontâneos, benévolos, altruístas e habituais para os serviços 

de hemoterapia em todo o mundo.  

Com o surgimento dos primeiros bancos de sangue no Brasil, não havia a 

preocupação, como hoje, com a qualidade do sangue, nem com os riscos das transfusões, 

tampouco havia como identificar determinadas doenças no sangue dos doadores. Além 

disso, os serviços de sangue não eram fiscalizados, permitindo aos bancos de sangue 

privados tornar o sangue um produto lucrativo. Naquela época, as doações eram 

remuneradas e esse método de recrutamento permitia a doação por pessoas doentes, 

alcoólatras, anêmicas, via de regra, pois nossos doadores eram pessoas em condições 

sócioeconômicas desfavoráveis e, portanto, em condições nutricionais mais fragilizadas 

(GUERRA, 2005). O mais grave dessa situação é que muito desses doadores eram 

portadores de hepatite, sífilis, entre outras patologias transmitidas pelo sangue.  

Esses graves problemas ocorridos no Brasil na década de 1960 preocuparam a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), de modo que, em 1969, uma missão chefiada pelo 

Professor Pierri Cazal, da França, experiente em questões do sangue, ao chegar ao Brasil 

visitou vários serviços hemoterápicos considerados de baixa qualificação técnica/ 

científica, nos quais 70% dos doadores eram remunerados, indicando a necessidade de 

reformular a hemoterapia nacional (SERINOLLI, 1999).  

Naquela época, existia uma preocupação com a qualidade das unidades de sangue 

coletadas, de forma que foi constatado que essas unidades, advindas de doações 

remuneradas, eram de má qualidade, o que ocasionou a proibição desse tipo de doação 

(GUERRA, 2005). De acordo com Bellato (2001), em 1965 foi criada a Comissão 

Nacional de Hemoterapia (CNH), responsável por grande parte da legislação do setor 

hemoterápico, em vigor até hoje e, também, as bases da Política Nacional de Sangue, 

através da Lei 4.701, de 28 de junho de 1965. 

Segundo Florizano e Fraga (2007), as principais mudanças no sistema 

hemoterápico não ocorreram por intervenção de especialistas, nem pela influência direta do 

governo, e sim por causas aleatórias como o aparecimento AIDS, como já dito 

anteriormente. O seu surgimento no início dos anos 1980, a descoberta da sua possível 

transmissão por transfusão de sangue, bem como a ausência de testes laboratoriais que 

permitissem sua detecção fizeram com que a identificação dos candidatos à doação e, 

principalmente, a triagem clínica, com a formalização de uma entrevista minuciosa e 

exame clínico e laboratorial, assumissem papel preponderante no processo de doação 

garantindo não só a segurança do doador como a do receptor. A população, em geral, 
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preocupou-se e buscou informações seguras e várias pessoas procuraram os bancos de 

sangue com o intuito de realizar os testes sorológicos. Nesse ínterim, trabalhos científicos 

da época demonstraram que a melhoria do perfil dos doadores de sangue influenciou 

diretamente a qualidade e segurança das unidades coletadas (COVAS, 2001).  

As normas brasileiras atuais determinam que toda doação seja precedida de 

triagem clínica/epidemiológica criteriosa de todos os candidatos à doação. De acordo com 

a RDC nº 153 de 2004, a triagem clínica pode ser exercida por profissionais de nível 

superior na área da saúde, sob supervisão de um médico, quando o procedimento não é 

realizado por ele (BRASIL, 2004a). Através de profissionais capacitados, essa triagem era 

realizada visando à identificação de sinais e sintomas de enfermidades nos candidatos à 

doação, minimizando causas e riscos para si próprio ou para o receptor (HARMENING, 

2006). Uma vez confirmada a reatividade para as doenças triadas, encaminha-se o doador 

aos serviços de referência para atendimento específico em cada patologia (BRASIL, 

2004a; LANGHI et al., 1998).      

Por conseguinte, a principal característica dos doadores com sorologia reagente 

deve-se ao acometimento de doença crônica e assintomática, dificultando, muitas vezes, a 

sua exclusão na fase de triagem clínica. Outro fator importante, na análise epidemiológica 

dos candidatos à doação, é a omissão, na triagem clínica, de informações consideradas 

íntimas, como número de parceiros sexuais, utilização de drogas ilícitas, dentre outras.

Diante da possibilidade de omissão verbal de algumas situações de risco, criou-se 

o voto de autoexclusão, em que a pessoa pode optar excluir a sua doação da finalidade 

transfusional, demonstrado em diversos estudos (CARRAZZONE, 2004; VARELA et al., 

1993). Da mesma forma, o doador deve ser informado sobre a importância da veracidade 

de suas respostas e de sua responsabilidade sobre elas.  A motivação não esclarecida de o 

indivíduo procurar o serviço de hemoterapia com o propósito de realizar doação pode 

sinalizar para interesses pessoais, comprometendo todo o processo de segurança. 

Segundo Amorim (1996) e Silva (2000), quanto à motivação para a doação de 

sangue, o doador pode ser identificado como: espontâneo, de reposição, convocado e 

autólogo, devendo ser que nenhuma forma de coação deve ser utilizada para induzir à 

doação. Os doadores espontâneos e habituais são os mais desejados e, consequentemente, 

são os que têm maior possibilidade de promover melhor segurança transfusional. Há de se 

considerar também que o triagista, além de procurar conhecer as motivações dos doadores 

para a doação do sangue, precisa se envolver com o cuidado, captando a comunicação 
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verbal e a não verbal do candidato à doação. Após a triagem clínica, o doador passa para a 

coleta do sangue. 

Este processo de coleta pode se dar de duas formas, sendo a mais comum a coleta 

do sangue total e por meio de aférese. O sangue total deve ser coletado em uma bolsa 

descartável, estéril e múltipla, sendo a tripla a mais comumente utilizada em nosso meio, 

para permitir o posterior processamento, ou seja, a separação do sangue total coletado em 

vários hemocomponentes; também serão coletadas nesse momento, em tubos adequados, 

as amostras de sangue que se destinarão aos testes imuno-hematológicos e sorológicos 

(BRASIL, 2004a; CHAMONE; NOVARETTI; DORLHIAC-LLACER, 2001; AMORIM 

FILHO, 2000). 

Um dos pilares básicos da hemoterapia moderna deve-se à noção de transfusão 

seletiva, isto é, a transfusão apenas do componente de que o paciente necessita, criando 

assim a necessidade do fracionamento ou processamento do sangue em diversos 

hemocomponentes, cada um com indicação clínica específica.  Para Amorim Filho (2000), 

o fracionamento do sangue total traz como vantagens o uso otimizado em relação ao 

aproveitamento e eficácia, aumento do tempo de validade de todos os componentes 

sanguíneos, além de diminuir, consideravelmente, o risco de reação transfusional. 

Segundo Chamone, Novaretti e Dorlhiac-Llacer (2001) e Brasil (2004a), os 

hemocomponentes fracionados ou processados só poderão ser liberados para o consumo 

após a conclusão dos testes imuno-hematológicos que são: tipagem sangüínea ABO, 

determinação do fator Rh, pesquisa de anticorpos irregulares e sorológicos, doença de 

chagas, hepatite B, hepatite C, HIV/AIDS, HTLV I/ II, sífilis. Estes exames têm como 

principal função garantir a saúde de quem recebe o hemocomponente. Vale ressaltar que, 

apesar desses testes e de todo o processo de triagem clínica, a transfusão sanguínea não 

está isenta de risco infectocontagioso. Este fato deve-se à janela imunológica, período no 

qual não se detecta o anticorpo contra o agente infeccioso, mesmo estando presente no 

sangue doado. 

Cada tipo de hemocomponente tem exigências específicas para o armazenamento, 

no que diz respeito à temperatura de conservação e ao prazo de validade, variando de 

acordo com o tipo de hemocomponente. O sangue total e o concentrado de hemácias 

devem ser armazenados em geladeira com controle de temperatura de 2 a 6º C, oscilando o 

período de validade entre 21 e 42 dias, de acordo com o tipo de anticoagulante contido na 

bolsa. O plasma fresco congelado e o crioprecipitado devem ser armazenados em freezer 

com a temperatura inferior a -20º C e têm validade de um ano. O concentrado de plaquetas 
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e o concentrado de granulócitos devem ser armazenados em temperatura entre 20 a 24ºC; o 

primeiro permanece sobre agitação constante e tem validade de três a cinco dias; o segundo 

tem validade de 24 horas (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2004a). 

Por conseguinte, os hemocomponentes liberados para o consumo somente poderão 

ser transfundidos quando devidamente prescritos por médico e após a realização dos testes 

pré-transfusionais (tipagem sanguínea, prova de compatibilidade e pesquisa de anticorpo 

irregular para os hemocomponentes compostos por hemácias; para os demais 

hemocomponentes, somente a tipagem sanguínea) pelo serviço de hemoterapia 

responsável, tendo como objetivo básico garantir a compatibilidade sanguínea entre o 

doador e o receptor.  

Contudo, a conferência dos dados contidos no rótulo da bolsa e dos dados do 

prontuário do paciente deve ser realizada antes da sua instalação, no sentido de prevenir, 

entre outros riscos, uma instalação indevida. Além disso, antes da instalação do 

hemocomponente, faz-se imprescindível a verificação dos sinais vitais (SSVV) do paciente 

para orientar os cuidados pré/ pós-transfusionais, além de auxiliar, quando da suspeita de 

uma reação transfusional adversa, quer no seu diagnóstico, quer nos cuidados que devem 

ser prestados ao paciente (BRASIL, 2004a; CHAMONE; NOVARETTI; DORLHIAC-

LLACER, 2001; AMORIM FILHO, 2000). 

Durante todo período de transfusão, o paciente deve ser rigorosamente observado e, 

pelo menos nos primeiros dez minutos da transfusão, um técnico preparado com 

competência e conhecimento em hemoterapia deverá permanecer ao seu lado, observando 

possíveis reações. O tempo de infusão de cada bolsa deve ser indicado pelo médico, não 

devendo nunca exceder a quatro horas (BRASIL, 2004a; CHAMONE; NOVARETTI; 

DORLHIAC-LLACER, 2001; AMORIM FILHO, 2000). Após a transfusão, os sinais 

vitais do paciente deverão ser novamente verificados. Quando for observada uma reação 

transfusional, o paciente deve ser prontamente atendido, a transfusão ainda em curso 

deverá ser suspensa e o protocolo de hemovigilância deve ser seguido.       

As condutas gerais recomendadas para a equipe de enfermagem, frente a uma 

reação transfusional, são: interromper imediatamente a transfusão, verificar os sinais vitais 

e condição clínica do paciente, manter o acesso venoso com solução fisiológica, verificar 

os dados de identificação da etiqueta do hemocomponente, confrontando com os dados do 

paciente, comunicar imediatamente ao médico e notificar o banco de sangue (BRASIL, 

2007a; BRASIL, 2004a). 
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Assim sendo, todos os procedimentos técnicos aplicados em hemoterapia devem 

seguir criteriosamente as normas federais e estaduais vigentes, conforme a RDC nº 153, 

seguindo-se os princípios da moderna hemoterapia (BRASIL, 2004). Esse 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.    

As ações de todos os profissionais que atuam na área da hemoterapia devem estar 

voltadas ao cumprimento dessas determinações que visam atender às necessidades da 

população, através da distribuição de sangue seguro.  

A fim de garantir a conformidade e a qualidade da assistência de enfermagem nos 

procedimentos técnicos hemoterápicos, traremos a seguir reflexões sobre a atuação da 

enfermagem na terapêutica transfusional. 

3.3 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA TERAPÊUTICA TRANSFUSIONAL 

A hemoterapia, ou terapêutica transfusional, está assumindo um papel de extrema 

importância no tratamento de diversas patologias. Assim, os benefícios terapêuticos do 

sangue têm sido reconhecidos há séculos, todavia, a transfusão de sangue, como é 

processada na atualidade, é uma atividade recente. 

Essa ciência vem sendo estudada há muitos anos, passando por várias fases, 

evoluindo rapidamente e apresentando uma grande perspectiva futura. No entanto, foram 

necessárias experiências, tentativas, na maioria das vezes sem êxito, para que a ciência 

tornasse a transfusão de sangue um recurso que pudesse ser indicado para salvar vidas.  

Entre os motivos que contribuíram para o avanço da hemoterapia no país, podem 

ser citados os fatores econômicos, o desenvolvimento da genética molecular e 

biotecnologia, a terapia celular, a inovação de equipamentos, a automação e computação, 

os sistemas da qualidade e o interesse do hemoterapeuta por áreas científicas de ponta. 

Também não pode ser esquecido o impacto que a pandemia do vírus da imunodeficiência 

humana causou nos processos hemoterápicos (FLORIZANO; FRAGA, 2007; 

JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).    

Com todas as mudanças ocorridas, principalmente em relação à prática 

assistencial hemoterápica, exige-se cada vez mais profissionais atualizados sobre o uso do 

sangue e possíveis intercorrências, aptos a garantir segurança e eficácia no processo 
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transfusional (VALADARES, 2001). Dessa forma, a presença do profissional com 

conhecimento específico na área de atuação tornou-se fundamental.  

Neste contexto, a Enfermagem não ficou alheia a essa mudança, vindo, portanto, a 

assumir um papel importante, passando a desenvolver atividades em várias áreas: triagem 

clínica do doador, coleta de sangue, procedimento transfusional de hemocomponentes e 

aplicação de hemoderivados.  

Compreendida como arte e ciência de pessoas que convivem e cuidam de outras, a 

Enfermagem é uma profissão dinâmica, sujeita às transformações permanentes, que está, 

continuamente, incorporando reflexões sobre novos temas, problemas e ações, porque seu 

princípio ético é o de manter ou restaurar a dignidade do corpo em todos os âmbitos da 

vida (LIMA, 2005).    

Para Florizano e Fraga (2007), a Enfermagem é uma profissão com amplo campo 

de atuação, feita através de ações em conjunto com outros profissionais da saúde, seja em 

atividades preventivas, curativas ou de reabilitação. Membro essencial da equipe 

multidisciplinar, o enfermeiro trabalha junto com os demais profissionais, reunindo 

experiência e conhecimentos para o benefício do doador e receptor de sangue.  

Segundo Ribeiro e Mayor (2001), a Enfermagem como profissão mostra-se cada 

vez mais atuante, pois desempenha diversos papéis, trabalha com tecnologia sofisticada e 

modelos assistenciais alternativos, visa a uma assistência qualitativa e humanizada e é 

norteada pela observância e pelo respeito aos aspectos éticos e legais da profissão.  

De acordo com Valadares (2001), um dos principais objetivos do enfermeiro na 

hemoterapia é prestar assistência em todas as etapas do processo transfusional, ou seja, 

desde a captação e conscientização de potenciais doadores até junto ao paciente no 

processo de transfusão. Nessa perspectiva, as complexidades atingidas pela hemoterapia 

exigem profissionais atualizados sobre o uso do sangue e possíveis intercorrências, aptos a 

garantir a segurança do doador e receptor de sangue. 

Sendo assim, o papel do enfermeiro no cenário do processo transfusional é 

fundamental, já que envolve muita responsabilidade no cuidado com o doador e o receptor 

de sangue. Neste sentido, visando à conformidade e à qualidade da assistência do serviço 

de enfermagem nos procedimentos técnicos/ hemoterápicos, o processo transfusional é 

norteado por leis e normas federais e estaduais vigentes, conforme a RDC nº 153, 

seguindo-se os princípios da moderna hemoterapia (BRASIL, 2004).    

Para Arruda (2007), o enfermeiro, como parte integrante desse processo, coordena 

programas de qualidade, pois esse serviço exige controle rigoroso em todos os 
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procedimentos realizados, no setor de coleta de sangue, na função de chefia de 

enfermagem e triagista de candidatos à doação de sangue, na transfusão de componentes 

sanguíneos, entre outros.                    

As etapas do processo transfusional são sequenciadas e dependentes, como: 

captação de doadores, recepção, triagem hematológica, triagem clínica, coleta de sangue de 

doador, fracionamento, testes sorológicos e imunohematológicos, armazenamento, 

distribuição e o ato transfusional (COVAS; BORDIN; LANGHI JÚNIOR, 2007; 

CARRAZZONE et al., 2002).  

O enfermeiro atua em todas as etapas do processo transfusional; na captação, 

esclarece dúvidas, minimizando os medos, proporcionando segurança aos doadores. Nessa 

etapa inicia-se a sensibilização do doador quanto à importância do ato praticado.  

No setor de triagem hematológica, o enfermeiro exerce a função de organização, 

avaliação das técnicas e planejamento (BORGES, 2004). Nesse setor verifica-se o peso 

corporal que deve ser superior a 50Kg, a temperatura corporal, pressão arterial, frequência 

respiratória, frequência cardíaca e a dosagem de hemoglobina ou hematócrito do candidato 

à doação. Para os doadores de plaquetas por aférese, faz-se necessário avaliar o número de 

plaquetas.  

Em muitos serviços de hemoterapia, a triagem clínica do doador é feita pelo 

enfermeiro,havendo, inicialmente, uma entrevista, constituindo um contato único com o 

doador, em que o profissional aborda questões desde a história clínica até o seu 

comportamento no que se refere ao uso de drogas ilegais, práticas sexuais, entre outros. 

Para atuar nos serviços de hemoterapia, o enfermeiro deve aprimorar a capacidade de 

percepção, comunicação e de sensibilidade em captar o subjetivo, além de ter uma escuta e 

observação sensíveis (MATTOS, 2004). Com os dados colhidos e percebidos na entrevista 

e no exame físico, o doador é classificado como apto ou inapto (CARRAZZONE; BRITO; 

GOMES, 2004). 

A coleta do sangue pode ser feita de duas formas, através da coleta do sangue total 

ou ela utilização de um processador automático de células que permite a coleta de 

componentes do sangue, selecionando o desejado, como apenas plaquetas, plasma, 

granulócitos e/ou stem cell. Ambas as formas são processadas pela equipe de enfermagem 

(enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e auxiliar administrativo). Na sala de 

coleta, o enfermeiro trabalha principalmente em atividades de supervisão e de liderança, 

garantindo a qualidade do sangue doado e visando à segurança do doador. 



40

Alguns serviços de hemoterapia também funcionam no banco de sangue de 

Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP); neste caso o enfermeiro atua juntamente com 

biólogos, bioquímicos e médicos, na coleta e na preservação do sangue do cordão no 

momento do parto.  

A responsabilidade pela prescrição de um hemocomponente cabe ao médico; 

todavia, o trabalho do enfermeiro na sala de transfusão ou à beira do leito do receptor está 

relacionado com várias atividades. A atuação vai desde o critério com as anotações 

referentes ao procedimento, como: conferência da identificação do paciente, do 

hemocomponente prescrito, do número e validade da bolsa. Além disso, é função do 

enfermeiro o acompanhamento das atividades realizadas pelos técnicos e atenção especial 

aos minutos iniciais do procedimento transfusional, quando podem ocorrer intercorrências, 

muitas vezes graves. Porém, a observação torna-se necessária durante todo o 

procedimento, visto que algumas reações adversas podem ocorrer em qualquer momento 

da transfusão, ou após sua conclusão. 

No Brasil, as competências e atribuições dos profissionais de enfermagem em 

hemoterapia são regulamentadas conforme a Resolução nº 306 de 2006, do Conselho 

Federal de Enfermagem (2006, p.1).  Essa resolução fixa as competências e atribuições do 

enfermeiro em hemoterapia, a saber: 

a) Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de 
Hemoterapia nas Unidades de Saúde, visando a assegurar a qualidade do 
sangue, hemocomponentes e hemoderivados; 
b) Assistir, de maneira integral aos doadores, receptores e suas famílias, 
tendo como base o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e as 
normas vigentes; 
c) Promover e difundir medidas de saúde preventivas e curativas por meio da 
educação de doadores, receptores, familiares e comunidade em geral, 
objetivando a sua saúde e segurança dos mesmos; 
d) Realizar a triagem clínica, visando à promoção da saúde e à segurança do 
doador e do receptor, minimizando os riscos de intercorrências; 
e) Realizar a consulta de enfermagem, objetivando integrar doadores aptos e 
inaptos, bem como receptores no contexto hospitalar, ambulatorial e 
domiciliar, minimizando os riscos de intercorrências; 
f) Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar programas de 
captação de doadores; 
g) Proporcionar condições para o aprimoramento dos profissionais de 
Enfermagem atuantes na área, através de cursos, atualizações, estágios em 
instituições afins; 
h) Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar programas de 
estágio, treinamento e desenvolvimento de profissionais de Enfermagem dos 
diferentes níveis de formação; 
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i) Participar da definição da política de recursos humanos, da aquisição de 
material e da disposição da área física necessária à assistência integral aos 
usuários; 
j) Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações vigentes; 
k) Estabelecer relações técnicas/ científicas com as unidades afins; 
l) Participar da equipe multiprofissional, procurando garantir uma assistência 
integral ao doador, receptor e familiares; 
m) Assistir ao doador, receptor e familiares, orientando, garantindo-os 
durante todo o processo hemoterápico; 
n) Elaborar a prescrição de enfermagem nos processos hemoterápicos; 
o) Executar e/ou supervisionar a administração e a monitorização da infusão 
de hemocomponentes e hemoderivados, atuando nos casos de reações 
adversas; 
p) Registrar informações e dados estatísticos pertinentes à assistência de 
Enfermagem prestada ao doador e receptor; 
q) Manusear e monitorizar equipamentos específicos de hemoterapia; 
r) Desenvolver pesquisas relacionadas à hemoterapia e hematologia.  

             

De acordo com Chamone (2001) e Brasil (2004a), no âmbito da terapêutica 

transfusional, o serviço, de responsabilidade da enfermagem, realiza-se nas unidades de 

internação, UTIs, ambulatórios e prontos-socorros, por meio da administração de 

hemocomponentes e/ou hemoderivados, da conferência da requisição de transfusão, dos 

dados da bolsa de sangue, do prontuário e identificação do paciente, bem como da 

assistência ao paciente no atendimento pré/ intra/ pós-procedimento transfusional. 

A realização desse procedimento de forma não criteriosa expõe o receptor a sérias 

complicações, como reações transfusionais hemolíticas ou não, que podem ser graves, 

sensibilização imunológica, falha terapêutica, aumento no custo do tratamento e ansiedade 

gerada no paciente e nos familiares envolvidos. Acrescenta-se, ainda, o desperdício de um 

material nobre, devido ao generoso ato da doação e ao elevado custo na adequação do 

mesmo para fins terapêuticos.                     

Na atualidade, a enfermagem vem se desenvolvendo com base em conhecimentos 

empíricos e teóricos fundamentados em múltiplas atividades profissionais voltadas para a 

assistência, o ensino, o gerenciamento e a pesquisa. Nesse desenvolvimento da profissão, é 

levado em consideração o processo de trabalho da equipe de enfermagem, a fim de 

propiciar uma assistência segura e isenta de riscos ou de danos à clientela. 

Portanto, a atuação dos profissionais de enfermagem pode minimizar 

significativamente os riscos ao paciente, se o gerenciamento do processo transfusional 

ocorrer com a eficiência necessária. 
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4  METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

Trata-se de uma pesquisa descritiva com dados prospectivos e abordagem 

quantitativa, pois, de acordo com Cervo e Bervian (1996), o estudo descritivo tem como 

objetivo observar, registrar, analisar e correlacionar os fatos ou fenômenos sem manipulá-

los. Descreve com precisão a frequência com que o fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com outros. 

A escolha pelo enfoque quantitativo permite uma coleta sistemática de informação 

numérica, mediante condições de muito controle, sendo essas informações analisadas 

através de estatística (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

Para Rodrigues (2007), na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de 

parâmetros (características mensuráveis), traduz em números as opiniões e informações 

para serem classificadas e analisadas e busca estabelecer a relação entre causa e efeito das 

variáveis. 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada na UTI do HUOL da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), localizado no Município de Natal-RN. 

Trata-se de um hospital geral, terciário, de alta complexidade. A estrutura física é 

composta por três prédios interligados, dispondo, no momento, de 179 leitos ativos, 85 

salas ambulatoriais, cinco salas de cirurgias no centro cirúrgico e sete salas de cirurgia 

ambulatorial, doze leitos de terapia intensiva para adultos, e setores de apoio como 

laboratórios, radiologias, hemodinâmica e exames de alta complexidade. Atende às 

demandas da clínica médica nas especialidades de angiologia, cardiologia, dermatologia, 

endocrinologia, hematologia, nefrologia, neurologia, reumatologia, pneumologia, 

otorrinolaringologia e urologia. Em clínica cirúrgica, atende às especialidades de cirurgia 

torácica, neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, cirurgia geral, transplante 

hepático e renal. 

Como hospital escola, recebe discentes de graduação e pós-graduação de 

medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, nutrição, além da residência 

médica.  A sua força de trabalho é composta por 1.179 funcionários, sendo 367 (32,1%) 
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terceirizados. No que diz respeito ao contingente do nível de apoio, o hospital conta com 

214 funcionários; destes, 112 (52,3%) são terceirizados. O nível médio conta 607 (231 

terceirizados). E o nível superior com 358; destes, 70 são enfermeiros. Já a demanda de 

pacientes é proveniente ou referenciada por unidades básicas de saúde, através da central 

de marcação de consultas e de outras unidades hospitalares.  

A escolha por essa instituição consagrou-se por ser hospital de ensino que serve de 

campo de práticas disciplinares e estágios supervisionados para profissionais da área da 

saúde nos cursos de graduação e pós-graduação. Também, por estar integrado ao projeto 

Hospital Sentinela da ANVISA, sendo que, nesta perspectiva, atua nas áreas de 

farmacovigilância, técnicovigilância e hemovigilância. E, ainda, por integrar-se à rede do 

SUS, através da Lei Orgânica nº 8.080/90, como referência terciária (BRASIL, 1990), além 

de pertencer ao Complexo de Saúde da UFRN, caracteriza-se como instituição de ensino 

universitário. Dessa forma, a sua federalização assegura a manutenção, através do MEC, 

das funções de Ensino, Pesquisa e Extensão, assim como os princípios e diretrizes do SUS 

(UFRN, 2008). 

O setor selecionado para o estudo foi a UTI, com capacidade total de doze leitos, no 

entanto, quando da coleta de dados para este estudo, o referido setor estava com apenas 

sete leitos ativos, os quais são destinados ao atendimento de pacientes com etiologias e 

condições clínicas e cirúrgicas variadas.  

Quanto às hemotransfusões são realizadas em todos os setores do HUOL (Centro 

Cirúrgico, UTI, Hemodiálise, nas enfermarias de clínica médica e clínica cirúrgica). No 

entanto, a escolha da UTI foi determinada por ser um local de maior número de 

hemotransfusão, justificada a partir de um levantamento dos registros do Serviço de 

Hemoterapia, no período de janeiro a dezembro de 2007, totalizando 1.129 unidades 

transfundidas. Portanto, a UTI, por sua característica de ambiente fechado acreditamos que 

configura um local adequado para monitoração das variáveis do estudo. 

4.3 POPULAÇÃO  

               

A população deste estudo foi composta pela equipe de enfermagem da UTI do 

HUOL. No total, a equipe de enfermagem lotada na UTI era composta por quarenta e um 

profissionais. Destes, sete enfermeiros, todos funcionários federais, e trinta e quatro 

técnicos de enfermagem sendo treze funcionários federais, doze bolsistas estagiários de 

enfermagem contratados através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), sete da Fundação Norte- 
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Riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), dois cedidos pela Secretaria de Estado da 

Saúde Pública (SESAP).  

Para compor a amostra, adotamos os seguintes critérios de inclusão:  

• Estar na escala mensal da UTI durante os meses do estudo (junho, julho e agosto); 

• Concordar em fazer parte do estudo voluntariamente;  

• Executar, pelo menos, uma atividade em qualquer etapa do processo transfusional 

(pré-transfusional, transfusional e pós-transfusional); 

• Responder ao questionário.  

Inicialmente, todos os 41 profissionais participaram da primeira etapa da pesquisa, 

ou seja, foram observados. No entanto, apenas vinte e sete profissionais participaram da 

segunda etapa do estudo, perfazendo o total de 65,8 % dos profissionais que atuavam na 

UTI, dentre eles cinco enfermeiros e 22 técnicos de enfermagem, sendo 16 bolsistas do 

IEL e FUNPEC e seis funcionários do HUOL/UFRN. O motivo de exclusão dos 14 

profissionais durante a segunda etapa da pesquisa (responder ao questionário) foram 

diversos: oito não executaram nenhum procedimento durante o período de observação; três 

(UFRN) estavam de licença médica, um se recusou a responder ao questionário e dois 

(IEL) concluíram o estágio no período da coleta de dados. 

   

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta dos dados, utilizamos dois instrumentos estruturados, além da 

consulta ao prontuário como fonte de dados relativas às anotações de enfermagem e 

prescrição médica sobre o processo transfusional. 

O primeiro instrumento de coleta de dados (Apêndice A) foi constituído por um 

roteiro estruturado de observação não participante, tipo check list baseado nas normas 

técnicas contidas na RDC nº. 153 (BRASIL, 2004a), respeitando os princípios da 

hemoterapia moderna, por ser uma padronização para todos os profissionais de saúde 

envolvidos na terapêutica transfusional. Foi composto por dados referentes aos 

procedimentos pré-transfusionais (requisição, conferência da requisição com os dados do 

paciente, coleta das amostras para testes pré-transfusionais, envio do material ao serviço de 

hemoterapia, recebimento e conferência do hemocomponente, conferência da prescrição 

médica, identificação do paciente à beira do leito e comparação com a etiqueta/cartão na 

bolsa, instalação do hemocomponente); transfusionais (registrar o horário de início e 



45

permanecer à beira do leito nos 10 primeiros minutos da transfusão, monitorar o paciente 

durante a transfusão); e pós-transfusionais (suspender a transfusão e comunicar ao serviço 

de hemoterapia quando da suspeita de reação transfusional, verificar sinais vitais e anotar o 

procedimento no prontuário). 

O segundo instrumento destinado à avaliação de conhecimento (Apêndice B) foi 

um questionário estruturado; nele, buscamos averiguar o conhecimento dos participantes 

sobre os aspectos que abrangem o processo transfusional. Para a sua elaboração, seguimos 

o que preconiza a RDC nº. 153. Esse instrumento foi, então, composto de duas partes, 

sendo a primeira, a caracterização pessoal e profissional dos pesquisados (variáveis de 

caracterização e aspectos da atuação dos profissionais relacionadas ao processo 

transfusional); e, em seguida, 14 questões distribuídas em 41 itens sobre as etapas do 

processo transfusional, constituído de 21 itens na etapa pré-transfusional, sete itens na 

transfusional e 13 itens na pós-transfusional.  

Os dois instrumentos (check list de observação e questionário) foram pré-testados 

em funcionários que atuavam na clínica cirúrgica do hospital pesquisado, proporcionando 

verificar a compreensão, formatação e a viabilidade dos itens presentes no instrumento. 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

             

Uma variável, segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 138), pode ser considerada 

como “uma classificação ou medida, uma quantidade que varia, um conceito operacional, 

que contém ou apresenta valores, aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto 

de estudo e passível de mensuração”. Nesta pesquisa, estabelecemos como variável 

dependente as condutas assistenciais transfusionais; como variável independente, o 

conhecimento da equipe de enfermagem sobre o processo transfusional. 

Para caracterizar a equipe de enfermagem que trabalha na UTI /HUOL/ Natal-RN, 

utilizamos variáveis de caracterização pessoal, profissional e a atuação no processo 

transfusional, visto que essas variáveis são importantes para traçar um perfil dos 

pesquisados.

4.5.1 Variáveis de caracterização pessoal, profissional e a atuação no processo 

transfusional. 
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 Como variáveis de caracterização, tivemos os dados de identificação pessoal e 

profissional da população e a atuação no processo transfusional; os pesquisados foram 

caracterizados, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1- Variáveis de caracterização pessoal, profissional e a atuação no 
processo transfusional dos pesquisados, segundo categorias de 
verificação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

VARIÁVEIS ESCALAS / CRITÉRIOS 
Caracterização Pessoal 

Sexo  Masculino/Feminino  
Idade  Idade em anos  
Escolaridade  Ensino médio completo/ Graduação/

Pós–graduação.

Caracterização Profissional e a atuação no processo transfusional
Categoria Profissional  Técnico em enfermagem /Enfermeiro  
Vínculo institucional  UFRN (Funcionário) / SESAP/ IEL/ 

FUNPEC (Estagiário) 
Vínculo em outra instituição Sim/Não 
Tempo de atuação em UTI ≤ 2 anos e > 2 anos. 
Com relação aos conhecimentos sobre 
hemotransfusão você sente que está 
informado?     

Sim/Não 

Participação em treinamento sobre hemoterapia 
nos últimos 2 anos 

Sim/Não 

Quantidade de hemotransfusões que você 
realizou no último mês? 

Número de vezes, Até 15 e > 15 vezes. 

Você conhece ou já ouviu falar da Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) nº 153, de 04 de 
junho de 2004, que regulamenta as diretrizes 
da hemoterapia moderna? 

Sim/Não 

Fonte: Própria da pesquisa 

Após a descrição das variáveis de caracterização da equipe de enfermagem, 

retrataremos as variáveis dependentes.

4.5.2 Variável dependente  

Polit, Beck e Hungler (2004) conceituam as variáveis dependentes como aquelas 

em que o pesquisador tem interesse em explicar, compreender e prever. Já para Marconi e 

Lakatos (2003, p. 138), a variável dependente "consiste naqueles valores (fenômenos, 

fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, 
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determinados ou afetados pela variável independente". Portanto, as condutas assistenciais 

transfusionais constituem a variável dependente. 

O Quadro 2 aborda as variáveis de caracterização das condutas assistenciais  

transfusionais realizadas, as quais serão analisadas e associadas  como critério de qualidade 

adequada ou inadequada. Para a construção da definição operacional descritas no Quadro 

2, nos embasamos nas normas técnicas contidas na RDC nº. 153, respeitando os princípios 

da hemoterapia moderna (BRASIL, 2004a). 

Quadro 2 - Variáveis das condutas assistenciais transfusionais, segundo categoria 
de verificação e definição operacional. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

VARIÁVEIS 
RELACIONADAS ÀS 

CONDUTAS 
ASSISTENCIAIS 

TRANSFUSIONAIS 

CATEGORIA / DEFINIÇÃO OPERACIONAL  

Formulários específicos  Adequado(1): As solicitações foram feitas em 
formulários específicos, contendo os dados de 
identificação do receptor, como nome completo, nº 
prontuário, nº leito, hemocomponente solicitado (com o 
respectivo volume ou quantidade), data, assinatura e o 
número do CRM do médico solicitante.   
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Identificação do tubo  Adequado (1): Os tubos das amostras de sangue, foram 
rotulados no momento da coleta do sangue com o nome 
completo do receptor, nº prontuário, nº leito, data da 
coleta e nome legível do responsável pela coleta. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 

Transporte da amostra Adequado(1): As amostras de sangue foram 
transportadas de forma segura, sem riscos de contato com 
material biológico e em recipiente apropriado (em estante 
para tubos dentro de caixa térmica).  
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 

Prescrição médica Adequado (1): Os hemocomponentes foram prescritos no 
prontuário médico do paciente, contendo a sua 
quantidade, o volume e o tempo de infusão.  
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 

Identificação do receptor Adequado (1): Foi verificada a identidade do receptor, 
perguntando-lhe (ou a seu acompanhante) o seu nome 
completo, ou checado no prontuário. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Identificação da bolsa Adequado (1): A unidade recebida continha um rótulo ou 
etiqueta com a identificação do receptor (nome completo, 
nº do leito, enfermaria, hospital, grupo ABO e fator Rh), a 
identificação da unidade, seu grupo ABO e fator Rh, com 
a conclusão da prova de compatibilidade (PC), data e 
assinatura do técnico.  
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Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  
Identificação do paciente Adequado (1): Foi conferida a identificação da bolsa com 

a identificação do paciente (prontuário); na presença de 
discrepância (nomes abreviados, incompletos, nome 
errado ou ilegível), a transfusão foi suspensa.  
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Temperatura da bolsa Adequado (1): Os hemocomponentes permaneceram à 
temperatura ambiente por mais de 30 minutos. Se esse 
tempo foi atingido, o componente foi recolocado, 
imediatamente, no refrigerador ou descartado. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Sinais vitais Adequado (1): Os sinais vitais (temperatura, pulso, 
respiração e pressão arterial) foram verificados e 
registrados antes do início da transfusão. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Acesso venoso Adequado (1): Foi usada uma via de acesso venoso 
exclusivo para a infusão do hemocomponente. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Luva de procedimento Adequado (1): Foi usado luva de procedimento para 
manipular bolsa de hemocomponente (material 
biológico).  
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Equipo de sangue Adequado (1): Foi utilizado um equipo para cada 
unidade (bolsa) de concentrado de hemácias e plasma. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 

Observação do paciente Adequado (1): Nos primeiros dez minutos de transfusão, 
o paciente foi acompanhado pelo médico ou profissional 
de saúde qualificado para tal. Durante o transcurso do ato 
transfusional, o paciente foi periodicamente observado 
para possibilitar a detecção precoce de eventuais reações 
adversas. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Tempo de infusão Adequado (1): Foi respeitado o período máximo de 
infusão (4 horas). 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 

Adição de solução ou 
medicamento. 

Adequado (1): O hemocomponente foi infundido junto 
ou concomitante com outras soluções (na mesma linha 
venosa).
Inadequado (0): Quando não contemplar os item acima. 

Sinais vitais Adequado (1): Os sinais vitais (Temperatura, respiração, 
pulso e pressão arterial) foram verificados e anotados no 
prontuário após a transfusão. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 

Anotações de enfermagem Adequado (1): Foi registrado no prontuário do início e 
término da transfusão, tipo do hemocomponente, nº da 
bolsa e nome legível do profissional responsável pelo 
procedimento.  
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 

Etiqueta Adequado (1): A etiqueta de identificação afixada à bolsa 
permaneceu até o término da infusão. 
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Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima. 
Complicações transfusionais Adequado (1): Em caso de reação transfusional, a 

transfusão foi interrompida imediatamente, o enfermeiro 
responsável pelo setor foi comunicado e o médico de 
plantão chamado. Foi examinado o rótulo das bolsas e de 
todos os registros pertinentes, para verificar se houve 
algum erro na identificação do paciente ou das bolsas 
transfundidas. Foi coletada amostra de sangue para 
hemocultura e amostra para exames imuno-hematológicos 
do paciente. Tais amostras, apropriadamente rotuladas, 
foram remetidas ao serviço de hemoterapia, junto com a 
bolsa que estava sendo transfundida e preenchida a ficha 
de notificação de reação transfusional. 
Inadequado (0): Quando não contemplar os itens acima.  

Fonte: Própria da pesquisa 

Para analisar os dados do primeiro instrumento (check list de observação) usamos 

as categorias de verificação como adequado (1) ou inadequado (0); sobre este último, 

exigiu-se a descrição do motivo da inadequação. Na avaliação da adequação das condutas 

assistenciais observadas durante o processo transfusional (pré/ trans/ pós-transfusional), 

consideramos o número de vezes que os profissionais pesquisados realizavam os 

procedimentos de forma adequada e inadequada.  

O número de procedimentos realizados pelos pesquisados variou de, no mínimo, 

um a no máximo, 58. Assim, para categorizarmos as condutas assistenciais, optamos como 

critério de adequação a realização de no mínimo 5 procedimentos adequados em qualquer 

etapa do processo transfusional e não cometer nenhuma inadequação durante as suas 

condutas, conforme representação no Quadro 3. 

Quadro 3 - Variáveis das condutas observadas nas etapas do processo 
transfusional, conforme a categorização e a frequência. UTI/ HUOL/ 
Natal-RN, 2008.

CONDUTAS OBSERVADAS 
NAS ETAPAS DO 

PROCESSO 
TRANSFUSIONAL 

CATEGORIZAÇÃO FREQÜÊNCIA  

Pré-Transfusional 
CONDUTA ADEQUADA 

 (realização  ≥ 5 procedimentos 
adequados)       

       
CONDUTA INADEQUADA 

(realização de qualquer 
procedimento inadequado) 

Número de vezes 
de condutas 
adequadas  

Transfusional 
Número de vezes 

de condutas 
inadequadas 

Pós-Transfusional 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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Uma vez retratadas as variáveis de caracterização que compõem as variáveis 

dependentes, descreveremos a variável independente.

4.5.3 Variável independente 

Variável independente "é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável; 

é o fator determinante, condição ou causa para determinado resultado, efeito ou 

consequência" (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 138). 

No Quadro 4, elencamos as variáveis de caracterização da avaliação do 

conhecimento da equipe de enfermagem sobre o processo transfusional, considerando a 

definição preconizada pela RDC nº 153 (BRASIL, 2004a).     

 Quadro 4 – Variáveis do conhecimento sobre o processo transfusional da equipe 
de enfermagem da UTI / HUOL, segundo escore e definição teórica. 
UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008.

    VARIÁVEIS 
CONHECIMENTOS 
SOBRE PROCESSO 
TRANSFUSIONAL 

ESCORE / DEFINIÇÃO TEÓRICA

Requisições de sangue e 
hemocomponente   

1. São impressos próprios para a solicitação de 
hemocomponentes, com os dados: nome completo do 
receptor, registro, número do leito, hemocomponente 
solicitado, assinatura e o número do CRM do médico 
solicitante.                                                                                
0. Não responde aos itens acima.

Coleta da amostra de 
sangue      

1. As amostras de sangue destinadas às provas pré-
transfusionais são coletadas em tubo limpo, sem 
anticoagulante, e rotulados no momento da coleta com o 
nome completo e registro do receptor.   
0. Não responde aos itens acima. 

Testes pré-transfusionais    1. Os testes feitos na amostra de sangue do receptor são: 
tipagem sanguínea ABO/ Rh, pesquisa de anticorpos 
irregulares (PAI) e prova de compatibilidade.   
0. Não responde aos itens acima.

Bolsa do 
hemocomponente          

1. Na bolsa do hemocomponente deve ser avaliada a cor, a 
integridade do sistema e data de validade.   
0. Não responde aos itens acima. 

Hipertermia               1. A hipertermia não contraindica uma hemotransfusão. O 
que pode acontecer é mascarar uma reação transfusional 
febril.                                                                                             
0. Não responde ao item acima. 
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Descongelar 
hemocomponente          

1. Os plasmas frescos e criopreciptado devem ser 
descongelados à temperatura de 37º C, em equipamento 
próprio (banho-maria). Durante o descongelamento, a bolsa 
deve ser protegida por um invólucro plástico, para evitar 
contaminação.                                                                               
0. Não responde aos itens acima. 

Cuidados com o paciente    1. Antes de instalar o hemocomponente, deve-se observar 
rigorosamente a prescrição médica; conferir atentamente a 
identificação do receptor e do produto; certificar-se da 
tipagem ABO e Rh (bolsa/paciente) e a prova de 
compatibilidade; utilizar acesso venoso central ou periférico 
com cateteres de grosso calibre; verificar e registrar sinais 
vitais, sempre utilizar equipo com filtro e luvas de 
procedimento.                                                                                
0. Não responde aos itens acima.

Cuidados de enfermagem 
transfusional      

1. No início da infusão, deve-se permanecer ao lado do leito 
do paciente nos primeiros 10 min, mas a observação deve ser 
constante até o seu término.                                    
0. Não responde aos itens acima.  

Evitar hemólise  1. Os cuidados para evitar hemólise são: não congelar, não 
superaquecer, não infundir com soluções incompatíveis e não 
infundir sobre pressão. 
0. Não responde aos itens acima.  

Período de infusão  1. O período máximo de infusão é de 4 horas; quando esse 
período for ultrapassado, a transfusão deve ser interrompida e 
a bolsa descartada.  
0. Não responde aos itens acima. 

Soluções compatíveis  1. Apenas o soro fisiológico 0,9% é compatível com os 
concentrados de hemácias. 
0. Não responde ao item acima. 

Cuidados de enfermagem 
pós-transfusional       

1. Devem ser verificados e anotados os sinais vitais do 
paciente e manter a observação ao paciente. 
0. Não responde aos itens acima. 

Complicações 
transfusionais  

1. Nas complicações deve-se parar a hemotransfusão, manter 
acesso venoso com soro fisiológico 0,9%; verificar os dados 
dos rótulos das bolsas e de todos os registros; coletar 
amostras de sangue do receptor (sem anticoagulante e para 
hemocultura) e enviar rapidamente ao serviço de 
hemoterapia, junto com a bolsa que estava sendo transfundida 
e o impresso de notificação.  
0. Não responde aos itens acima. 

Anotações de enfermagem 1. O procedimento realizado deve ser registrado no prontuário 
do paciente e deve constar de: data e horário do início e 
término da transfusão, tipo do hemocomponente, nº da bolsa e 
nome legível do profissional responsável pelo procedimento.   
0. Não responde aos itens acima .  

Fonte: Própria da pesquisa 
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No Quadro 5 a seguir, destacam-se as variáveis da avaliação do conhecimento 

sobre o processo transfusional. As 14 variáveis foram avaliadas através das respostas 

fornecidas pelos profissionais, as quais deveriam atender aos critérios que preconiza a 

RDC nº 153, conforme descrito no Quadro 4.  

Algumas questões apresentavam mais de um item a ser avaliado; para tanto, a 

resposta adequada recebeu o escore 1 e a inadequada recebeu o escore 0, ou seja, quando 

não respondeu aos itens esperados. Através do somatório dos escores obtêm-se valores que 

classificam o conhecimento como adequado ou inadequado; para isso, consideramos o 

conhecimento adequado sobre o processo transfusional quando os escores dos itens 

atingiram ≥ 70%, e inadequado, quando os escores dos itens foram < 70% dos números dos 

itens referentes a cada etapa do processo transfusional. 

Quadro 5 - Variáveis de avaliação do conhecimento das etapas do processo 
transfusional, conforme categorização dos escores e a frequência . 
UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008.

CONHECIMENTO DAS 
ETAPAS DO PROCESSO 

TRANSFUSIONAL 
CATEGORIZAÇÃO FREQUÊNCIA 

Pré-Transfusional 
CONHECIMENTO ADEQUADO 

(respostas corretas  ≥ 10 (70%) 
questões ) 

CONHECIMENTO INADEQUADO 
(respostas incorretas < 10 (70%) 

questões) 

Número de 
questões 
corretas 

Número de 
questões erradas 

Transfusional 

Pós-Transfusional 

SOMATÓRIO DAS 
ETAPAS 

(Pré/ trans / pós-
transfusional) 

CONHECIMENTO ADEQUADO 
(adequação nas três etapas do 

processo) 

CONHECIMENTO INADEQUADO 
(inadequação em qualquer uma das 

etapas) 

Número de 
questões correta 

Número de 
questões erradas 

Fonte: Própria da pesquisa 

Para avaliarmos o conhecimento do processo transfusional, adotamos como 

critérios de adequação, quanto aos pesquisados a apresentação adequada nas três etapas do 

processo, ou seja, pré-transfusional, transfusional e pós-transfusional; e inadequação do 

conhecimento, quando a apresentação for inadequada em qualquer uma das referidas 

etapas.  
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Partindo da pressuposição da existência da relação entre a variável independente 

na assistência prestada durante o processo transfusional (variável dependente), propomos 

neste estudo, o seguinte modelo esquemático (Figura 2). 

  Fonte:Própria da pesquisa. 

Figura 2 - Modelo de relação entre as variáveis independente e dependente. 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

Inicialmente, enviamos ofícios às Diretorias Geral e de Enfermagem do HUOL 

(APENDICE C e D) solicitando autorização para a realização da pesquisa e a utilização 

formal do nome da instituição no relatório final da investigação; também, assumimos junto 

às diretorias o compromisso de honrar os princípios éticos e legais que regem a pesquisa 

em seres humanos, preconizados na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) Nº 

196/96 (BRASIL, 1997). 

  Em seguida, encaminhamos o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética do HUOL 

que foi aprovado através do parecer nº 175/08- CEP/HUOL (Anexo I).  

É importante ressaltar que ao iniciar a pesquisa, abordamos todos os profissionais 

de enfermagem da UTI, informamos os objetivos e finalidades da pesquisa sua importância 

e relevância e esclarecemos também sobre a necessidade da participação nas duas etapas 

da pesquisa. Em seguida, solicitamos àqueles que aceitassem participar da citada pesquisa 

que lessem e assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE E). Nesse momento, esclarecemos que a participação seria voluntária e que 

poderiam sair da pesquisa se assim julgassem oportuno, de acordo com os princípios que 

regem a Resolução Nº 196/96 do CNS do Ministério da Saúde (BRASIL, 1997). 

De posse desse consentimento, passamos a observar os procedimentos realizados 

pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem através do instrumento de coleta de dados e, 

no segundo momento, aplicamos o questionário. 

4.7 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 
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Para o acompanhamento do processo transfusional foi realizado monitoramento 

das hemotransfusões realizadas na UTI, durante dois meses, ou seja, junho e julho de 2008, 

das 7h às 22 h e, após aplicamos um questionário entre os profissionais de enfermagem, no 

período de um mês, ou seja, agosto de 2008.  

A técnica de coleta baseou-se na observação estruturada não participante, que 

segundo Polit, Beck e Hungler (2004) exige a preparação antecipada do instrumento e dos 

tipos de dados que serão observados. O pesquisador também deve criar um sistema de 

classificação, registro e codificação das observações realizadas.  

É importante ressaltar que para o desenvolvimento deste estudo contamos com a 

participação de 13 alunos da graduação em enfermagem da UFRN vinculados à Base de 

Pesquisa de Enfermagem Clínica. Para a realização processual da coleta de dados, 

ministramos um curso de extensão com duração de 40 horas, em que os acadêmicos de 

enfermagem foram instrumentalizados com aulas teóricas e práticas sobre as etapas do 

processo transfusional. Das 40 horas, 12 foram teóricas, ministradas no Departamento de 

Enfermagem/ UFRN, e 28 foram práticas de observação na UTI do HUOL, sob a 

supervisão da mestranda e do orientador.   

4.8 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônicos, por meio de 

digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel, que, após a correção e verificação de 

erros de digitação por processo de validação por dupla digitação, foram exportados e 

analisados no programa estatístico SPSS 15.0.  

As variáveis de caracterização pessoal, profissional e a atuação no processo 

transfusional foram organizadas em tabelas de contingências com suas frequências 

absolutas e relativas, com a realização do teste Qui-Quadrado - χ2 . 

Para analisar o conhecimento e as condutas do processo transfusional realizamos as 

análises estatística descritiva - distribuição em frequências relativas e absolutas, média e 

desvio padrão (DV) e inferencial, como o teste estatístico Qui-Quadrado - χ2, sendo 

adotado nível de significância estatística de p < 0,05.  

Para verificação da associação, realizamos os testes de Mann-Whitney U para 

comparação das médias dos escores do conhecimento e condutas do processo 

transfusional; e o teste Qui-Quadrado - χ2 , razão de chance (RC) e correlação com o teste 
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de Sperman- r (r < 0,50 = fraca; 0,50 ≥ r ≤ 0,74 = moderada; r ≥ 0,75= forte) na análise da 

associação entre as variáveis independentes (conhecimento sobre o processo transfusional) 

e dependente (conduta assistencial transfusional) do estudo, sendo adotado nível de 

significância estatística de p < 0,05.  

Buscando verificar essa visão sistêmica da conduta de enfermagem, durante o 

processo transfusional no ambiente da UTI, pautada numa pressuposição da existência de 

relação entre o conhecimento e a conduta, têm-se as seguintes hipóteses de pesquisa: 

• Hipótese Nula (H0): No processo transfusional implementado pela equipe de 

enfermagem na UTI não se verifica relações significativas entre o conhecimento sobre o 

processo transfusional e as adequações das condutas de enfermagem. 

• Hipótese Alternativa (H1): No processo transfusional implementado pela equipe de 

enfermagem na UTI se verifica relações significativas entre o conhecimento sobre o 

processo transfusional e as adequações das condutas de enfermagem. 

Para verificação das hipóteses do estudo, utilizamos as seguintes hipóteses 

estatísticas: 

H0 =   µ CInad  ≤ CON Inad em relação ao CON Ad (Teste Mann-Whitney U , ρ < 0,05) 

           f CInad  ≤ CON Inad em relação ao CON Ad (Teste χ2, ρ < 0,05) 

H1 =  µ CInad  > CON Inad em relação ao CON Ad (Teste Mann-Whitney U , ρ <0,05) 

          f CInad  > CON Inad em relação ao CON Ad (Teste χ2, ρ < 0,05)

Em que, 

H0 = Hipótese nula 

H1 = Hipótese alternativa 

CON Inad  = Conhecimento inadequado do processo transfusional.  
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CON Ad = Conhecimento adequado do processo transfusional.

µ CInad
   = Média de condutas inadequadas observadas no processo transfusional. 

f CInad
  =  Frequência de condutas inadequadas observadas no processo transfusional. 

Teste Mann-Whitney U = Teste para amostras independentes, com ρ < 0,05, comparando 

as médias de condutas inadequadas durante o processo transfusional.  

Após este processo, foram codificados e tabulados e apresentados na forma de 

tabelas, quadros e gráficos, com suas respectivas distribuições percentuais e resultados dos 

testes estatísticos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A seguir, apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos no presente estudo. 

Com o intuito de facilitar uma melhor compreensão dos resultados, os apresentaremos em 

quatro etapas, conforme os objetivos propostos. Neste sentido, faremos uma breve 

caracterização dos participantes da pesquisa e, em seguida, descreveremos os achados 

relacionados às condutas assistenciais da equipe de enfermagem durante o processo 

transfusional. Após isso, mostraremos os dados referentes ao conhecimento da equipe de 

enfermagem acerca do processo transfusional e, por último, apontaremos a associação 

entre o conhecimento e a conduta da equipe de enfermagem da UTI durante o processo 

transfusional. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PESQUISADOS 

Inicialmente apresentaremos a caracterização pessoal e profissional dos 27 

membros da equipe de enfermagem pesquisados, sendo 59,3% bolsistas técnicos de 

enfermagem (IEL e FUNPEC) e 40,7% funcionários (enfermeiro e técnicos de 

enfermagem). 

Tabela 1 - Caracterização pessoal dos profissionais de enfermagem pesquisados na 
UTI, segundo faixa etária, sexo e escolaridade. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008.

CARACTERIZAÇÃO 
PESSOAL 

VÍNCULO INSTITUCIONAL           
      Total             χ2    Bolsista Funcionário 

N % N % N % ρ

Faixa Etária        
21 – 32 anos 11 40,7 6 22,2 17 63,0 

0,687 
33 – 43 anos 5 18,5 5 18,5 10 37,0 
Sexo        
Masculino 2 7,4 2 7,4 4 14,8 

1,000 
Feminino 14 51,9 9 33,3 23 85,2 
Escolaridade        
Nível médio 15 55,6 5 18,5 20 74,1 

0,009 
Nível superior 1 3,7 6 22,2 7 25,9 
Total 16 59,3 11 40,7 27 100,0
Fonte: Própria da pesquisa.  
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Na análise dos dados apresentados na Tabela 1, evidenciamos uma predominância 

de profissionais jovens, na faixa etária entre 21 e 32 anos (63,0%), do sexo feminino 

(85,2%) e com nível médio completo (74,1%). Em relação ao vínculo institucional, 

observamos uma maior predominância na faixa etária entre 21 a 32 anos entre os bolsistas, 

sendo essa diferença não significativa (ρ= 0,687). O sexo feminino também foi 

predominante entre os bolsistas, mas não apresentou diferença significativa (ρ= 1,000). No 

que diz respeito à escolaridade, a grande maioria dos bolsistas possui o ensino médio e os 

funcionários têm ensino superior, mostrando uma diferença significante (ρ= 0,009). 

A predominância de profissionais jovens na nossa população pode ser justificada 

pela forma de contratação dos profissionais na instituição em estudo, especialmente os 

técnicos de enfermagem, em que a grande maioria é bolsista. Dessa forma, a equipe de 

enfermagem, que trabalha neste hospital, geralmente corresponde a jovens estagiários.  

Dados semelhantes aos nossos foram encontrados por Melo (2008), no seu estudo 

sobre uma intervenção educativa para profissionais de saúde na prevenção de pneumonia, 

associada à ventilação mecânica, em um hospital da rede privada em Natal/RN, onde 

predominou a faixa etária entre 20 e 30 anos (51,6%), seguida de 30 a 40 anos (32,3%). O 

estudo de Padilha (2006), realizado em sete UTIs do município de São Paulo sobre 

ocorrências iatrogênicas em unidade de terapia intensiva, em sua análise dos fatores 

relacionados, verificou que 60,5% da população tinha idade entre 20 e 30 anos. 

Se considerarmos a população da nossa pesquisa como um todo, os dados de 

Moura (2004) são semelhantes, pois, quando de seu estudo com profissionais que 

trabalham em uma UTI do Hospital Geral de Passos em Minas Gerais, predominou a faixa 

etária entre 20 e 35 anos (69,1%). 

No entanto, outros autores encontraram faixas etárias mais elevadas, como 

predominantes, em profissionais que atuam em UTI, e, portanto, divergentes das 

observadas por nós, conforme veremos a seguir. Em um estudo conduzido por Inoue et al. 

(2008) em um hospital-escola de Maringá/PR, no qual investigaram o absenteísmo por 

doença, em uma UTI - Adulto, que a maioria dos trabalhadores se concentra na faixa etária 

dos 30 a 39 anos, com 42,9%, em seguida, vêm os profissionais com faixa etária de 20 a 29 

anos, com 36% e de 40 a 49 anos, com 21,0%. Além disso, Freire, Farias e Ramos (2006) 

realizaram um estudo com as equipes de saúde da emergência e UTI de um hospital 

público, referência para trauma no Estado do RN, em que a idade situava-se entre 40 e 50 

anos (44,1%), seguida entre 30 e 40 anos (39,7%). Outros autores, como Ferrareze, 

Ferreira e Carvalho (2006) observaram, em um estudo desenvolvido com enfermeiros de 
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uma UTI e Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/ São Paulo, que a faixa etária entre 40 e 50 anos correspondeu a 41,7% da 

população total investigada.  

Com relação ao sexo, a grande maioria é do sexo feminino. A equipe de 

enfermagem na quase totalidade é composta por mulheres (COFEN, 2008). Autores como 

Inoue et al. (2008) encontraram em sua pesquisa que a equipe de enfermagem 

caracterizava-se como profissão feminina (76,8%). Já Nápolis et al. (2006) obtiveram 

resultados semelhantes em um estudo, identificando que o sexo feminino predominou entre 

a equipe de enfermagem em 85,9%. 

Autores como Lopes e Leal (2005) retratam que o processo de feminização da 

enfermagem é considerado um fato construído historicamente, em decorrência do contexto 

caritativo, no qual se deu o nascimento da enfermagem. 

Freire (2005), no estudo sobre a ventilação mecânica invasiva e a intervenção da 

equipe de saúde na prevenção das pneumonias nosocomiais, encontrou que a enfermagem 

era composta por 74,5% mulheres. 

 Corroborando ainda os nossos achados, autores como Nishide, Benatti e 

Alexandre (2004), no estudo sobre a ocorrência de acidente do trabalho na unidade de 

terapia intensiva, em um hospital universitário em Campinas-São Paulo, identificaram que 

o sexo feminino predominou em 88,0%. Este dado contribui para a nossa análise, uma vez 

que as mulheres tiveram uma grande representatividade no estudo.  

Ao analisarmos a escolaridade com relação ao vínculo institucional, encontramos 

que 74,1% possuem o segundo grau completo e 25,9% são graduados; destes, 22,2% são 

funcionários federais e 3,7% bolsistas. Esse dado é justificado pela presença significativa 

de técnicos de enfermagem, já que é requisito mínimo para a categoria profissional possuir 

esse nível de educação formal (RIBEIRO; PEDÃO, 2005).     

Ainda com relação à escolaridade, outro aspecto importante é a participação de 

profissionais com pós-graduação (18,5%); destes, a grande maioria é enfermeiro (80,0%). 

Miyadahira et al. (1999), em um estudo sobre recursos humanos das unidades de 

terapia intensiva do município de São Paulo, observaram que a maioria dos enfermeiros 

tem pelo menos um curso de pós-graduação, constituindo 74,5% do total, sendo, pois, uma 

característica que cada vez mais está sendo observada entre os enfermeiros jovens, que se 

colocam no mercado de trabalho com a capacitação de especialização, principalmente para 

atuação em unidades de prestação de assistência complexa, como ocorre em UTIs. 
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Observamos também que 7,4% dos pesquisados, apesar de exercerem atividade de 

nível médio, têm o ensino superior concluído. O mesmo foi observado por Ferreira et al. 

(2007) no estudo sobre a avaliação do conhecimento sobre hemoterapia e segurança 

transfusional de profissionais de enfermagem, no qual 12,0% dos profissionais que 

exercem a função de auxiliares e técnicos de enfermagem, no entanto, possuem ensino 

superior completo.   

No que diz respeito à caracterização da equipe de enfermagem, tanto no grupo dos 

funcionários como dos estagiários, foi observada a predominância da faixa etária mais 

jovem. Também, em ambos os grupos, as mulheres eram a maioria. Quanto à escolaridade, 

a maciça maioria dos bolsistas era do nível técnico, enquanto que dentre os funcionários 

predominavam os profissionais de nível superior. 

Encerrada a discussão acerca da caracterização pessoal da amostra da pesquisa, 

discutiremos os dados da formação profissional complementar dos profissionais, 

correlacionando-os com o processo transfusional. 

Tabela 2 – Caracterização profissional da equipe de enfermagem da UTI, segundo o 
vínculo institucional. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

CARACTERIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

VÍNCULO INSTITUCIONAL 
Bolsista Funcionário Total   χ2    

N % N % N % ρ
Categoria profissional        
Técnico 16 59,3 6 22,2 22 81,5 

0,006 
Enfermeiro 0 0,0 5 18,0 5 18,5 
Tempo de experiência        
Até 2 anos 10 37,0 1 3,7 11 40,7 

0,008 
> 2 anos 6 22,2 10 37,0 16 59,3 
Conhece a RDC no 153        
Sim 0 0,0 4 14,8 4 14,8 

0,019 
Não 16 59,3 7 25,9 23 85,2 
Participou de treinamento 
sobre HT nos últimos 2 anos 

       

Sim 3 11,1 4 14,8 7 25,9 
0,391 

Não 13 48,1 7 25,9 20 74,1 
Hemotransfusões no último mês     
Até 15 5 18,5 9 33,3 14 51,9 

0,018 
Mais que 15 11 40,7 2 7,4 13 48,1 
Sente-se informado sobre HT        
Sim 10 37,0 7 25,9 17 63,0 

1,000 
Não 6 22,2 4 14,8 10 37,0 
Total 16 59,3 11 40,7 27 100,0
Fonte: Própria da pesquisa.  
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Conforme os dados dispostos na Tabela 2, observamos que, com relação ao 

vínculo institucional e à categoria profissional, predominaram os técnicos de enfermagem 

com 81,5%; destes, 59,3% são bolsistas e 18,5% enfermeiros, todos funcionários, 

mostrando uma diferença significativa (ρ= 0,006).  

O tempo de experiência em UTI mostrou que os funcionários têm mais de dois 

anos (59,3%), enquanto que os bolsistas têm menos de dois anos, com diferença 

significativa (ρ=  0,008).  

A maioria dos pesquisados (85,2%) não conhece a RDC no 153, com 

predominância dos bolsistas (59,3%) em relação aos funcionários (25,9%), sendo esta 

diferença significativa (ρ= 0,019). 

No que diz respeito à participação de treinamento sobre hemotransfusão, nos 

últimos dois anos, verificamos que a grande maioria não participou (74,1%), com 

predominância dos bolsistas (48,1%), não apresentando diferença significativa (ρ= 0,391) 

em relação aos funcionários (25,9%).  

Com relação ao número de transfusões realizadas no último mês, verificamos que 

os bolsistas (40,7%) realizaram maior número (> 15) em relação aos funcionários (7,4%), 

mostrando diferença significativa (ρ= 0,018).  

Mesmo sem ter participado de treinamentos, a maioria (63,0%) sente-se 

informada sobre hemotransfusão, com predominância dos bolsistas (37,0%), mas não 

apresentando diferença significativa (ρ= 1,000). 

Diante desses resultados podemos caracterizar os profissionais pesquisados, em 

sua maioria técnicos de enfermagem, com pouco tempo de experiência (até 2 anos), 

desconhecem a RDC no 153, não participaram de treinamentos, realizaram maior número 

de condutas assistências na hemotransfusão e referiram sentir-se informados sobre o 

processo transfusional. Quanto aos funcionários (enfermeiros e técnicos de enfermagem), 

merecem destaque apenas o tempo de experiência superior a 2 anos, a realização de menor 

número de procedimentos e se sentirem informados sobre a hemotransfusão. 

Os bolsistas são técnicos de enfermagem que estão na instituição de ensino para 

serem treinados, sob contato direto de um funcionário (técnico de enfermagem) e 

supervisão contínua de um enfermeiro (preceptor); no entanto, observamos que os bolsistas 

estão efetivamente assumindo a assistência integral ao paciente. Contudo, treinar 

profissionais da saúde, como bolsistas técnicos de enfermagem, é um dos papéis 

formativos dos hospitais de ensino, mas como pessoas em treinamento erram 

frequentemente, esses hospitais devem construir um sistema seguro que assegurem aos 
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pacientes uma assistência livre de riscos, pois garantir a segurança dos pacientes é 

obrigação moral e ética dessas instituições. 

Sendo assim, constatamos um marcante predomínio de relações trabalhistas 

informais, ou seja, um grande contingente de bolsistas estagiários com contrato temporário 

sem seus respectivos direitos trabalhistas, mostrando importantes aspectos da precarização 

do trabalho na instituição. Todavia, por se tratar de um hospital universitário, a contratação 

formal para a efetiva inclusão de trabalhadores deveria ser via concurso público.  

O mesmo problema acerca da relação de trabalho no setor saúde, por meio de 

contratos sem vínculo efetivo, foi constatado por outros autores, como Inoue et al. (2008), 

em que 38% dos informantes no seu estudo tinham vínculo temporário.

Enfocando os problemas atuais e os já observados no estudo realizado por 

Medeiros (2000) sobre a força de trabalho em saúde, no município de Natal, existe um 

processo de transformação no mundo do trabalho, caracterizado pelos contratos 

temporários, flexibilização do emprego e dos direitos trabalhistas, terceirizações, entre 

outras transformações.  

Ao analisarmos o tempo de experiência em UTI com relação ao vínculo 

institucional, os dados mostraram que a maioria dos funcionários tem mais de dois anos. 

Contudo, a maioria das UTIs tende a reunir profissionais mais jovens e com menor 

experiência profissional, o que seria justificado pelo forte atrativo que as UTIs exercem 

sobre eles, que vêem nelas a possibilidade de prestar assistência direta ao paciente, além da 

oportunidade de desenvolver habilidades técnicas/científicas de alta complexidade. 

 Acerca das condutas adotadas e sentimentos expressos pelos enfermeiros na 

ocorrência iatrogênica com medicação em unidade de terapia intensiva, um estudo 

conduzido por Padilha et al.(2002) aponta que, em hospitais do município de São Paulo, o 

tempo de experiência leva a um índice de apenas 25,2% dos enfermeiros terem mais de 

cinco anos. 

Os participantes foram questionados a respeito do conhecimento do processo 

transfusional e a grande maioria respondeu que se sente informada. Contudo, Ferreira et al. 

(2007), no seu estudo, encontraram que apenas 42,2% dos profissionais de enfermagem 

indicaram sentir-se informados sobre transfusão. 

No que diz respeito à RDC nº 153, os profissionais responderam que a 

desconhecem. No entanto, esta resolução, preconiza e estabelece normas para 

procedimento de hemoterapia, composto por critérios desde a captação e doação de sangue 

até a transfusão sanguínea. Neste último item, encontram-se critérios sobre requisição de 
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sangue e hemocomponente, coleta de amostras de sangue, armazenamento, checagem de 

dados e assistência pré/ intra/ pós-procedimento transfusional (BRASIL, 2004a).   

Assim sendo, a RDC no 153 estabelece regras e procedimentos que devem ser 

conhecidos e seguidos pelos profissionais que trabalham com transfusão, bem como o 

padrão de documentação relacionada a esses procedimentos.  

Em relação ao preparo teórico para realizar essa atividade, a grande parte dos 

pesquisados afirmou que não participou de qualquer treinamento nos últimos dois anos 

sobre processo transfusional. Esse dado nos permite inferir que, mesmo tendo o serviço de 

educação permanente no referido hospital, o programa educacional para promover o 

desenvolvimento dos recursos humanos encontra-se precário. Contrariando o nosso 

achado, Ferreira et al. (2007) verificaram que a grande maioria dos profissionais (69,9%) 

referiu ter recebido algum tipo de treinamento sobre hemoterapia.  

Concordamos com Feuerwerker (2001), quando afirma que a educação 

permanente é compreendida como sendo um processo educativo contínuo, de revitalização 

e superação pessoal e profissional, de modo individual e coletivo, com o objetivo de 

qualificação, reafirmação ou reformulação de valores, construindo relações integradoras 

entre os sujeitos envolvidos para uma praxe crítica e criadora.  

A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa. Os 

processos de capacitação do pessoal da saúde devem ser estruturados a partir da 

problematização do processo de trabalho, visando à transformação das práticas 

profissionais e a organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de 

saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e o controle social em saúde 

(BRASIL, 2003).  

Paschoal, Mantovani e Méier (2007) relatam que a educação permanente consiste 

no desenvolvimento pessoal que deve ser potencializado, a fim de promover, além da 

capacitação técnica específica dos profissionais, a aquisição de novos conhecimentos, 

conceitos e atitudes. Para esses autores, na área da saúde, essa noção de educação está 

intimamente ligada à prevenção. Através da educação permanente, os profissionais 

atualizam seus conhecimentos e se transformam em multiplicadores, assumindo a função 

de educadores, passando a repassar os conhecimentos recebidos à população. 

Na nossa análise, observamos também a distribuição dos profissionais que 

realizaram hemotransfusão no último mês, apontando que a maioria dos bolsistas afirmou 

realizar mais de 15 procedimentos, enquanto os funcionários realizaram menos de 15. Com 

esses dados podemos constatar que a transfusão é um procedimento corriqueiro na UTI e 
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realizado pela grande maioria dos participantes da pesquisa. Corroborando os nossos 

achados quanto à frequência em que administram transfusões, Ferreira et al. (2007) 

detectaram que 51,0% dos participantes asseguraram fazê-la semanalmente e 32,0%, no 

mínimo, uma vez no mês.  

Com a conclusão da caracterização pessoal e profissional dos membros da equipe 

de enfermagem que compuseram a amostra deste estudo, apresentaremos as condutas 

assistenciais dos profissionais de enfermagem acerca do processo transfusional através das 

análises dos procedimentos realizados durante as etapas do processo transfusional. 

5.2 CONDUTAS ASSISTENCIAIS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

DURANTE O PROCESSO TRANSFUSIONAL 

Abordaremos, a partir de então, a apresentação dos resultados sobre as condutas 

assistenciais praticadas pela equipe de enfermagem da UTI, durante o processo 

transfusional. Esses resultados foram obtidos através do instrumento roteiro estruturado 

não participante de observação, tipo check list, baseado nas normas técnicas contidas na 

RDC nº. 153 (BRASIL, 2004a), respeitando os princípios da hemoterapia moderna, por ser 

uma padronização para todos profissionais de saúde envolvidos na terapêutica 

transfusional.  

Apresentaremos, a priori, as médias, separando-as por procedimentos pré-

transfusionais, transfusional e pós-transfusionais, segundo condutas inadequadas e 

adequadas. Em seguida, apresentaremos os motivos de inadequação em cada etapa do 

processo transfusional. 

 Na avaliação da adequação das condutas utilizamos o Teste Mann-Whitney U para 

verificação de possíveis diferenças entre as médias de procedimentos adequados e 

inadequados desenvolvidos pelos pesquisados, sendo adotado  o ρ<0,05  de significância 

estatística . 

O Gráfico 1, a seguir, mostra as médias de condutas inadequadas observadas nas 

etapas do processo transfusional, conforme adequação dos procedimentos, no qual 

podemos identificar que as médias das condutas inadequadas foram semelhantes em todas 

as etapas e apresentaram-se maiores em relação às condutas adequadas.  

No geral, as médias nas condutas inadequadas observadas no processo transfusional 

foram inadequadas, apresentando diferença significativa (ρ= 0,010). No entanto, ao 

analisarmos as etapas separadamente, as médias de inadequação foram iguais nas etapas 
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pré-transfusional e pós-transfusional (15,1), e ambas com diferença significativa em 

relação às condutas adequadas (ρ= 0,034 e ρ= 0,033), respectivamente, denotando assim 

que essas etapas foram mais importantes na determinação da inadequação das condutas do 

processo transfusional.  

Fonte: Própria da pesquisa 

Gráfico 1 - Médias de condutas inadequadas observadas nas etapas do processo 
transfusional, segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

  Ao analisarmos as médias de condutas adequadas nas etapas pré-transfusional, 

transfusional e pós-transfusional com as respectivas adequações das condutas, 

representadas no Gráfico 2, verificamos que em todas as etapas do processo transfusional 

as médias das condutas inadequadas foram maiores; no entanto, não apresentaram 

diferenças significativas em relação às condutas inadequadas, o que implica que o 

desenvolvimento de condutas adequadas não foi influenciado pela inadequação desses 

procedimentos. 

ρ = 0,034 

ρ= 0,126 

ρ = 0,010 

ρ = 0,033 
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Fonte: Própria da pesquisa 

Gráfico 2- Médias de condutas adequadas observadas nas etapas do processo 
transfusional, segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

Com as análises desses dados iniciais, ficamos preocupados pela inadequação das 

condutas observadas durante todas as etapas do processo transfusional. E, em se tratando 

de UTI, uma unidade complexa, voltada ao atendimento a pacientes graves e de alto risco, 

cujas condições clínicas oscilam entre limites estreitos de normalidade/anormalidade e 

onde pequenas mudanças por meio de inadequações nas condutas assistenciais podem 

trazer riscos importantes aos pacientes.  

 Padilha (2001) chama a atenção para a análise das ocorrências iatrogênicas na UTI 

e abre importantes perspectivas para a prevenção dessas ocorrências, mais do que achar 

culpados para punir, apenas o olhar crítico e investigativo sobre cada falha existente no 

sistema pode apontar as lacunas que precisam ser sanadas visando ao benefício do próprio 

doente e de todos os envolvidos no processo de assistência à saúde.  

 Concordamos com Padilha (2006) quando afirma que qualquer falha ou ocorrência 

iatrogênica passa a ser não só indesejável, como prejudicial, fazendo emergir a questão da 

qualidade da assistência e o contexto no qual acontece, o que remete, inevitavelmente, para 

a avaliação dos serviços de saúde.  

 Frente a esses dados, consideramos que a monitorização das condutas inadequadas, 

aliadas às medidas de prevenção através da capacitação permanente da equipe de 

enfermagem, permitirá o direcionamento de ações que ampliem e aprimorem a segurança 

nas transfusões sanguíneas, consequentemente trazendo melhoria contínua da qualidade em 

todo o processo transfusional.  

ρ =0,907 

ρ=0,393 

ρ=0,125 

ρ= 0,589 
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Conhecidas as médias das condutas observadas durante o processo transfusional, 

passaremos a descrever as observações das condutas na etapa pré-transfusional. 

5.2.1 Condutas assistenciais na etapa pré-transfusional 

No Gráfico 3, a seguir, mostraremos os procedimentos da etapa pré-transfusional, 

conforme a adequação da conduta assistencial durante a hemotransfusão prestada pela 

equipe de enfermagem. O número de vezes (N) variou em alguns procedimentos como 

amostra (N= 24) e tubos (N= 23), pelo fato de que para transfusões de plasma fresco, 

crioprecipitado e concentrado de plaquetas não há necessidade de prova de 

compatibilidade, apenas da classificação sanguínea, e formulário (N= 30), porque no 

mesmo formulário podem ser solicitados mais de um hemocomponente.  

Percebemos um predomínio de inadequação nos procedimentos relativos à 

amostra (91,7%), prescrição (84,0%), formulário (66,7%) e SSVV (62,0%); e adequação 

nos procedimentos com acesso venoso (88,0%), identificação da bolsa (84,0%), 

identificação do paciente (82,0%), temperatura da bolsa (77,3%) e identificação dos tubos 

(69,6%).  

 Fonte: Própria da pesquisa. 

Gráfico 3 - Distribuição geral das condutas observadas na etapa pré-transfusional, 
segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

Conforme podemos verificar no Quadro 6, a seguir, os bolsistas realizaram maior 

número de procedimentos em relação aos funcionários, como também são os responsáveis 
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pela maioria dos procedimentos inadequados. Ao compararmos os motivos de inadequação 

na etapa pré-transfusional com o vínculo institucional, podemos observar que os bolsistas 

apresentaram maiores inadequações, em relação aos funcionários, nos seguintes 

procedimentos: formulário de solicitação, transporte da amostra, identificação da bolsa e 

do paciente, verificação e anotação dos SSVV e acesso venoso. Já nos procedimentos de 

identificação dos tubos e tempo de permanência em temperatura ambiente, apresentou 

equilíbrio em relação ao vínculo.  

Quadro 6 -  Distribuição dos motivos de inadequação na etapa pré-transfusional, 
segundo vínculo institucional dos pesquisados. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008.

MOTIVOS DE INADEQUAÇÃO 
NA ETAPA PRÉ-

TRANSFUSIONAL 

VÍNCULO INSTITUCIONAL
TOTAL 

Bolsista Funcionário 
N % N % N % 

Formulário ou requisição       
Nome do receptor abreviado e 
ausência do registro hospitalar.

13 43,3 7 23,3 20 66,7 

Tubos       
Não têm data e registro. 1 4,3 0 0 1 4,3 
Nome abreviado. 0 0,0 1 4,3 1 4,3 
Ausência da data e assinatura do 
técnico que realizou o procedimento. 

3 13,0 2 8,7 5 21,7 

Amostra       
Transporte realizado em mãos e sem 
proteção. 

15 62,5 7 29,2 22 91,7 

Prescrição       
Ausência de volume e tempo de 
infusão. 

21 52,0 12 32,0 33 84,0 

Identificação da bolsa       
Ausência de número de leito e 
enfermaria. 

3 6,0 0 0,0 3 6,0 

Ausência de número de leito e 
sobrenome abreviado. 

1 8,0 0 0,0 1 8,0 

Identificação do paciente       
Não foram checados. 6 12,0 3 6,0 9 18,0 
Tempo de permanência em 
temperatura ambiente 

      

Temperatura ambiente de 30min a 
1h30min. 

1 2,3 6 13,6 7 15,9 

Temperatura ambiente por mais de 
1h31min. 

2 4,5 1 2,3 3 6,8 

SSVV       
Não foi verificado SSVV. 19 38,0 12 24,0 31 62,0 
Acesso venoso       
Acesso não foi testado. 5 10,0 1 2,0 6 12,0 
Fonte: Própria da pesquisa.    
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Com relação ao formulário ou requisição de hemocomponente, observamos que 

estavam com dados na identificação do receptor incompletos como nome abreviado e 

ausência do registro hospitalar. Quanto aos profissionais de enfermagem que receberam e 

supostamente checaram os dados contidos na requisição, 43,3% foram bolsistas e 23,3% 

funcionários. 

Ainda, no que diz respeito às requisições ou solicitações de hemocomponentes, 

devem conter dados clínicos que permitam a avaliação da indicação, além da identificação 

clara e segura do receptor. Portanto, devem conter dados, como nome completo e legível 

do receptor, o registro hospitalar, enfermaria, hemocomponente solicitado e quantidade, 

além da assinatura e o número de inscrição no conselho profissional do solicitante 

(BRASIL, 2004a; GOMES; JORGE, 2001).  

Há de se considerar, também, que antes de proceder à coleta da amostra de sangue 

para os testes pré-transfusionais, uma conferência cuidadosa da requisição deve ser feita, 

comparando o nome completo e o número do registro hospitalar do paciente com os 

contidos no prontuário (BRASIL, 2007a). Sendo assim, a coleta da amostra pré-

transfusional constitui o primeiro passo dos testes pré-transfusionais. Ressaltamos que a 

obtenção das amostras de sangue constitui uma das etapas mais importantes dentro do 

processo transfusional. Sua cuidadosa coleta e adequada identificação são essenciais para a 

qualidade e a segurança das hemotransfusões. 

No item identificação dos tubos das amostras de sangue para os testes pré-

transfusionais dos pacientes, observamos que estava sendo feito de forma inadequada em 

30,3%. Contudo, os motivos das inadequações foram nome abreviado do receptor em 4,3% 

dos procedimentos, ausência do registro hospitalar em 4,3% dos procedimentos e ausência 

da data e nome do responsável pelo procedimento em 21,7%. Detectamos, ainda, que os 

bolsistas são os responsáveis pela grande parte das inadequações e pela maior parte do 

procedimento em 17,3%, seguidos dos funcionários em 13,0%. 

 Segundo normas ministeriais (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2004a), os tubos das 

amostras de sangue que não estejam corretamente identificados não devem ser aceitos pelo 

serviço de hemoterapia. Para Linden et al. (2000), esse tipo de erro constitui 15% dos erros 

de transfusão ABO incompatível reportado no estado de Nova Iorque. Os mesmos autores 

os consideram erros evitáveis, no entanto parece não estarem a diminuir.  

De acordo com estudo realizado por Butch (2000), houve um aumento de 10% 

para 20% nos erros na coleta de amostra entre os anos de 1993 e 1999. Para ele, o aumento 
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dos erros na coleta das amostras explica-se, na maioria das vezes, devido à redução dos

profissionais da saúde que trabalham na área hospitalar, seja pela rotatividade, seja pela 

falta de atenção institucional às falhas na identificação dos pacientes e na etiquetagem das 

amostras.   

Gomes e Jorge (2001) consideram essa etapa crítica, visto que, apesar de todos os 

avanços tecnológicos, as estatísticas mostram que a maior parte dos óbitos associados à 

transfusão ainda resulta de falha na identificação da amostra. Portanto, qualquer erro dessa 

natureza torna-se devastador, uma vez que inicia uma cadeia de eventos que pode conduzir 

à transfusão do sistema ABO incompatível.  

Quanto ao transporte das amostras, era feito em contato direto com as mãos, sem 

a utilização de luvas nem recipiente tipo caixa térmica. A maioria dos transportes foi feita 

por um contínuo, mesmo não possuindo qualquer treinamento sobre normas de 

biossegurança. Portanto, consideramos os responsáveis pelos procedimentos, os 

profissionais que entregaram os tubos sem a devida proteção, levando em consideração que 

62,5% desses procedimentos foram realizados pelos bolsistas e 29,1% pelos  funcionários.  

Para Ribeiro e Mayor (2001), as amostras de sangue devem ser transportadas de 

forma segura, sem riscos de contato com o material biológico e em recipiente adequado. 

Os tubos devem permanecer tampados e sem sujidade de sangue, na parte externa do 

frasco, durante o percurso de transporte. Ainda segundo normas ministeriais (BRASIL, 

2007a), para o transporte de amostras, os tubos devem ser acondicionados em suportes 

rígidos, envolvidos com material absorvente, de forma que atenue o impacto e, em casos 

de acidente, absorva o material extravasado. 

Ao analisarmos as prescrições dos hemocomponentes, no que diz respeito à 

quantidade, volume e tempo de infusão, observamos que a grande maioria (84,0%) estava 

inadequada, ou seja, sem a velocidade de infusão. Para a avaliação desse item, 

consideramos o que preconiza a prescrição de um medicamento endovenoso que, segundo 

Wannmacher e Ferreira (1998), os elementos necessários de uma prescrição são: indicação 

de dosagem, intervalo de dose, via de administração e velocidade de infusão. Em se 

tratando dos cuidados intensivos dispensados aos pacientes internos em UTI, a omissão na 

velocidade de infusão pode gerar sobrecarga volêmica, fazendo com que a grande maioria 

possua instabilidade hemodinâmica.   

Apesar da enorme importância da prescrição de hemocomponentes, como 

instrumento de comunicação entre médicos, enfermeiro, cuidadores e pacientes e dos 

perigos potenciais envolvidos nos erros em sua interpretação, inexiste, até a presente data, 
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uma legislação brasileira específica que aborde suas particularidades, inclusive aquela 

encontrada no meio hospitalar.    

Com relação ao rótulo de identificação afixado na bolsa com as informações,

como: nome completo do receptor, nº do leito, enfermaria, hospital, grupo ABO e fator Rh 

do receptor e da bolsa, o nº de identificação da unidade, a conclusão da prova de 

compatibilidade, data e assinatura do técnico, observamos que 14,0% das identificações 

estavam inadequadas, conforme normas ministeriais (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2004a). 

Os motivos de inadequação foram ausência de número de leito e enfermaria (6,0%) e 

ausência de número de leito, e sobrenome abreviado (8,0%). Em relação ao vínculo 

institucional, a maioria foi realizada por bolsista.    

No que diz respeito à identificação na bolsa do hemocomponente e a sua 

conferência com a identificação do paciente (prontuário), 18,0% dos pesquisados não o 

fizeram, sendo os responsáveis pela inadequação do procedimento, em sua maioria 

(12,0%) os bolsistas.  

Bayraktar e Fethiye (2000), em um estudo sobre transfusão de sangue, 

conhecimento e prática de enfermeiras da Turquia, afirmam que uma das mais importantes 

causas de morte associadas à transfusão é a reação transfusional hemolítica aguda, sendo 

que a causa mais comum desse tipo de reação é a transfusão de sangue ABO incompatível.  

Eles concluem que, embora muitos erros atribuídos aos bancos de sangue e laboratórios 

possam causar esse tipo de reação, a grande maioria é causada por falhas no momento da 

instalação do hemocomponente, devido à checagem inadequada dos dados de 

identificação. 

Alguns autores, como Buchon e Kruskall (1997), mostraram a partir da análise 

dos dados de estudos americanos, o risco de uma fatalidade transfusional evitável, devido à 

identificação errada da unidade hemoterápica ou do receptor, de 1/600.000 transfusões 

entre 1990 e 1991. Além disso, no período estudado de cinco anos, foram registrados 843 

reações transfusionais hemolíticas, das quais 50 (6%) foram fatais. 

Observamos, ainda, que os dados encontrados não seguem as orientações 

ministeriais (BRASIL, 2004a) e que, mesmo com a observância de não-conformidades e 

discrepâncias na conferência de dados, ou seja, nomes abreviados e ausência de número do 

leito e registro hospitalar, a transfusão não foi suspensa. 

Contudo, deve-se redobrar a atenção com o paciente impossibilitado de se 

comunicar, como os inconscientes, confusos ou em centro cirúrgico, necessitando, para 
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isso, completar a conferência da identificação por intermédio de familiar ou responsável, 

antes de iniciar a transfusão (BRASIL, 2007a). 

Quanto ao tempo de permanência dos concentrados de hemácias em temperatura 

ambiente por mais de 30 minutos, observamos que 15,9% permaneceram entre 30 minutos 

a 1 hora e 30 minutos e 6,8% por mais de 1 hora e 30 minutos. Apesar do tempo ter 

excedido em 22,7% dos procedimentos, o hemocomponente não foi recolocado 

imediatamente no refrigerador nem muito menos descartado, conforme preconiza a RDC 

no 153 (BRASIL, 2004a). No que diz respeito ao vínculo institucional, os funcionários 

foram os responsáveis pela maioria das inadequações 15,9%. 

Conforme o manual de hemovigilância (2007a), muita atenção deve ser 

dispensada ao tempo de exposição das bolsas dos concentrados de hemácias, devido à 

característica de material biológico e ao risco de hemólise. Assim, depois de retirada da sua 

temperatura de armazenamento, o concentrado de hemácias deve ser instalado o mais 

breve possível, de maneira que este tempo não ultrapasse 30 minutos.   

Com relação aos sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial), 

estes são parâmetros essenciais que devem ser verificados e anotados antes do início da 

transfusão (BRASIL, 2007a). No entanto, em 62,0% dos procedimentos não foram 

realizados. Destes, 38,0% das inadequações estavam relacionadas aos bolsistas e 24,0% 

aos funcionários. Apesar de todos os pacientes em UTI estarem monitorizados, seus sinais 

vitais devem ser aferidos e anotados antes do procedimento, a fim de serem comparados 

com os sinais vitais após o procedimento. 

No que refere ao acesso venoso adequado para a infusão dos hemocomponentes, 

12,0% não foram testados antes de instalar. Do total desse procedimento, 62,0% foram 

realizados pelos bolsistas e 10,0% estavam inadequados. Nesse sentido, as normas 

ministeriais (BRASIL, 2007a) acrescentam que, além de certificar-se de que o acesso 

venoso é satisfatório, deve-se controlar o fluxo de infusão após avaliar as condições 

clínicas de cada paciente, observando possíveis riscos de sobrecarga de volume. As 

hemácias poderão sofrer danos provocados mecanicamente quando atravessam agulhas de 

calibre muito fino. 

Normalmente, as perdas de acesso venoso, bloqueios ou lentidão do fluxo 

sanguíneo interferem no tempo programado para a transfusão. Por essa razão, 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. 



73

Por tudo que já foi apresentado, concluímos que, em geral, os bolsistas são os 

responsáveis pelo maior número de inadequação na etapa pré-transfusional. E, após 

conhecermos os motivos das inadequações observadas durante a etapa pré-transfusional, 

passaremos a retratar as condutas durante a etapa transfusional.  

5.2.2 Condutas assistenciais na etapa transfusional

O Gráfico 4 retrata os dados gerais das variáveis dos procedimentos transfusionais, 

conforme a adequação ou a inadequação da conduta assistencial durante o processo 

transfusional realizado pela equipe de enfermagem. Percebemos que, nessa etapa, as 

condutas adequadas predominaram nos procedimentos relativos ao período máximo de 

infusão (100,0%), supervisão e utilização de luvas de procedimentos (98,0%), observação 

(70,0%) e medicamento (54,0%). 

Fonte: Própria da pesquisa.  

Gráfico 4 - Distribuição geral das condutas observadas na etapa transfusional, 
segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

No Quadro 7, a seguir, traremos os motivos das inadequações durante a etapa 

transfusional, conforme o vínculo institucional dos pesquisados. 
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Quadro 7- Distribuição dos motivos de inadequação na etapa transfusional, 
segundo vínculo institucional dos pesquisados. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008. 

MOTIVOS DE INADEQUAÇÃO NA 
ETAPA TRANSFUSIONAL 

VÍNCULO 
INSTITUCIONAL TOTAL 

Bolsista Funcionário 
N % N % N % 

Supervisão             
Ausência de médico no setor 0 0,0 1 2,0 1 2,0 
Luva             
Não utilizou luvas 1 2,0 0 0,0 1 2,0 
Equipo            
Utilizado o mesmo equipo para duas 
bolsas 

2 4,0 2 4,0 4 8,0 

Observação            
Não observou o paciente nos primeiros 
10min 

8 16,0 7 14,0 15 30,0 

Medicamento            
Infundido junto a soluções 
incompatíveis 

12 24,0 10 20,0 22 44,0 

Fonte: Própria da pesquisa.  

Ao compararmos os motivos de inadequação na etapa transfusional com o vínculo 

institucional, podemos observar que os bolsistas apresentaram maior inadequação em 

relação aos funcionários, apenas no procedimento relacionado ao medicamento, nos 

demais procedimentos, não influenciou muito.  

Todas as hemotransfusões devem ser acompanhadas por um médico ou 

profissional capacitado (BRASIL, 2004a). No que refere à supervisão médica, para intervir 

em casos de reações ou complicações, em 2,0% dos procedimentos não foi percebido o 

referido profissional no setor. 

No que diz respeito à utilização de luvas de procedimento para manipular o 

hemocomponente, observamos que em 2,0% dos procedimentos os profissionais não a 

usaram, desses, todos eram bolsistas. 

Todas as transfusões de hemocomponentes devem ser administradas através de 

equipo livre de pirógenos e descartáveis, que inclua um filtro de transfusão capaz de reter 

coágulos e agregados (BRASIL, 2007a ; BRASIL, 2004a; AABB, 2002). 

Quanto à utilização de equipo próprio para sangue, observamos que em 8,0% dos 

procedimentos foram utilizados de forma inadequada, ou seja, o mesmo equipo para duas 

bolsas de concentrado de hemácias e plasma fresco. Com relação ao profissional 

responsável pela inadequação, temos 4,0% bolsistas e 4,0% funcionários. 
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Segundo o manual de hemovigilância (BRASIL, 2007a),  recomenda-se a troca do 

equipo de transfusão a cada unidade de hemocomponente transfundido, objetivando 

diminuir o risco de contaminação bacteriana. Reforça ainda que, quando necessário 

infundir mais que uma unidade com o mesmo equipo de transfusão, deve-se obedecer às 

quatro horas de infusão. 

Com relação à observação necessária para possibilitar a detecção precoce de 

eventuais reações adversas, em 30,0% dos procedimentos os pacientes não foram 

acompanhados durante os 10 primeiros minutos do transcurso do ato transfusional como 

recomendado. 

Segundo o manual de hemovigilância e a RDC no 153 (BRASIL, 2007a; BRASIL, 

2004a), essa prática de observação é importante, tanto nos minutos iniciais, como também 

durante todo o transcurso. O paciente deve ser observado constantemente e mantido sob 

vigilância para facilitar a detecção precoce de sinais e sintomas sugestivos de reação 

transfusional, tais como: ansiedade, desconforto respiratório, inquietação, calafrios, 

prurido, tosse frequente, dor intensa, principalmente em região lombar, torácica e membros 

superiores. 

Dessa forma, toda a atenção deve ser dispensada a pacientes que não verbalizam, 

inconscientes, sedados, confusos ou crianças pequenas (BRASIL, 2007a). Além disso, a 

avaliação física do paciente pela enfermagem, permite a comparação dos parâmetros 

anteriores à transfusão, podendo ajudar a diferenciar os tipos de reação.

O período máximo de infusão de 4 horas foi respeitado por todos os profissionais. 

Segundo normas ministeriais, os hemocomponentes não devem ultrapassar 4 horas de 

infusão (BRASIL, 2004a). 

Todos os hemocomponentes devem ser infundidos em uma linha venosa exclusiva 

para esse fim, e para os pacientes em uso de medicamentos ou soluções parenterais deve 

ser instalado em outro acesso venoso (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2004a; AABB, 2002; 

CHAMONE; NOVARETTI; DORLHIAC-LLACER, 2001). No entanto, observamos que 

em 44,0% foram infundidos em paralelo com soluções incompatíveis. Dentre os 

profissionais responsáveis pela inadequação do procedimento, 24,0% foram feitos pelos 

bolsistas e 20,0% pelos técnicos funcionários. 

Segundo AABB (2002) e Kutner et al. (2004), as hemácias são sensíveis à 

variação osmótica e hemolisam pela adição ou infusão concomitante de soluções 

hipotônicas, tais como: soro glicosado a 5%, soluções com adição de medicamentos, água 

destilada, solução de dextrose, entre outros. 
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Percebemos, ao término da análise da etapa transfusional, que as condutas 

mostraram-se mais adequadas, porém os bolsistas foram mais uma vez os responsáveis 

pela maioria das condutas inadequadas.  

Descreveremos, a seguir, as condutas assistenciais observadas durante a etapa pós-

transfusional. 

5.2.3 Condutas assistenciais na etapa pós-transfusional 

 No Gráfico 5, percebemos um predomínio de inadequação nos procedimentos 

relativos à anotação de enfermagem (88,0%), etiqueta (74,0%) e SSVV (62,0%).   

Fonte: Própria da pesquisa.  

Gráfico 5 - Distribuição geral das condutas apresentadas na etapa pós-transfusional, 
segundo critério de verificação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

O Quadro 8, a seguir, traz a distribuição dos motivos das condutas inadequadas, 

conforme o vínculo institucional. Observamos que, no geral, os responsáveis pela maior 

parte dos procedimentos em relação aos funcionários, também são os responsáveis pela 

maioria dos procedimentos inadequados.  

Ao compararmos os motivos de inadequação na etapa pós-transfusional com o 

vínculo institucional, podemos observar que os bolsistas apresentaram maiores 

inadequações, nos seguintes procedimentos: anotação de enfermagem e etiqueta. Já no 

procedimento relativo aos SSVV, houve equilíbrio em relação ao vínculo. 

Quanto ao término das infusões, observamos que os sinais vitais dos pacientes 

não foram aferidos e registrados.  Dentre os profissionais que não realizaram o 

procedimento, destacam-se tanto os bolsistas como os funcionários, com 30,0% e 32,0%, 

respectivamente. 
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Quadro 8-  Distribuição dos motivos de inadequação na etapa pós-transfusional, 
segundo vínculo institucional dos pesquisados. UTI/ HUOL/ Natal-
RN, 2008.

MOTIVOS DE INADEQUAÇÃO 
NA ETAPA PÓS-

TRANSFUSIONAL 

VÍNCULO INSTITUCIONAL
TOTAL 

Bolsista Funcionário 
N % N % N % 

SSVV             
Não foram verificados e registrados os 
SSVV. 

15 30,0 16 32,0 31 62,0 

Anotação de Enfermagem       
Não registrado início e/ ou término da 
infusão. 

23 46,0 14 28,0 37 74,0 

Não registrado tipo de 
hemocomponente e número da bolsa. 

2 4,0 2 4,0 4 8,0 

Não contém assinatura do profissional. 3 6,0 0 0,0 3 6,0 
Etiqueta       
Etiqueta retirada antes da infusão 
terminar. 

23 46,0 14 28,0 37 74,0 

Fonte: Própria da pesquisa.  

Assim, tanto a aferição e o registro dos sinais vitais pós-transfusão, como a sua 

comparação com os parâmetros anteriores pré-transfusão são essenciais para a avaliação e 

detecção de reações transfusionais. Portanto, caso ocorra alguma alteração, comunicar ao 

médico responsável e seguir o protocolo de hemovigilância. Recomenda-se, ainda, que o 

paciente seja monitorado pelo menos em até uma hora após o término da transfusão 

(BRASIL, 2007a; BRASIL, 2004a). 

Com relação ao registro do procedimento no prontuário, em 74,0% não estavam 

anotados o início e o término da transfusão, em 8,0% não havia o registro do  tipo do 

hemocomponente e do número da bolsa; e em 6,0% não foi encontrado o nome do 

profissional responsável pelo procedimento. Os bolsistas foram os que mais falharam, 

totalizando 56,0% dos procedimentos. O registro desse procedimento, além de subsidiar a 

avaliação do cuidado, permite também aos que fazem hemovigilância buscar dados 

importantes frente a uma reação transfusional.  

Ressaltamos, ainda, que as anotações de enfermagem 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 mais integral, pela permanência na unidade hospitalar durante 24 horas, 

garantindo qualidade e fidedignidade em suas observações (OCHOA-VIGO et al. 2001). 

Porém, observamos que as anotações de enfermagem nem sempre mostram resultados 

satisfatórios em relação à qualidade da assistência oferecida ao paciente. 
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As anotações efetuadas pela enfermagem consistem no mais importante 

instrumento de prova da qualidade da atuação da enfermagem e, mediante o fato enunciado 

por Santos et al. (2003) de que 50% das informações inerentes ao cuidado com o cliente 

são fornecidas pela enfermagem, é indiscutível a necessidade de registros adequados e 

frequentes no prontuário do cliente. 

Nesse ponto, Labbadia e Adami (2004) mostram que a anotação de enfermagem é 

um instrumento indispensável para subsidiar a evolução e a prescrição de enfermagem, 

para dar continuidade à assistência e, ainda, para legitimar o trabalho do profissional que 

presta o cuidado.  

Matsuda et al. (2006), no estudo intitulado “Anotações/registros de enfermagem: 

instrumento de comunicação para a qualidade do cuidado”, observaram que com as 

anotações/registros efetuados pela equipe de enfermagem, não havia os dados capazes de 

subsidiar o processo de cuidado com o cliente, de maneira global, individualizada e 

contínua.  

Para Roque et al. (2007), ao deixar de registrar todos os processos que fazem parte 

da relação de cuidar, o enfermeiro desqualifica e banaliza alguns aspectos do cuidado que 

são identificados como componentes do seu cotidiano. 

Já no que diz respeito à etiqueta de identificação afixada à bolsa, a grande 

maioria (74,0%) foi retirada logo no início do procedimento, o que pode dificultar os 

procedimentos, caso o paciente apresente uma complicação transfusional. Relacionando os 

profissionais à inadequação do procedimento vemos que 46,0% foram executados pelos 

bolsistas, seguidos por 28,0%, a cargo de funcionários. Assim, a etiqueta de identificação 

deve permanecer afixada a bolsa até o término da transfusão, pois os dados contidos na 

etiqueta permitem uma rápida checagem, quando na iminência de uma reação transfusional 

(BRASIL, 2007a; BRASIL, 2004a; AABB, 2002).  

Com relação às manifestações clínicas, vemos que poderiam ser associados aos 

hemocomponentes, pois observamos três alterações nos sinais vitais, uma queda na pressão 

arterial e dois aumentos na pressão arterial. No entanto, não foi seguido o protocolo de 

hemovigilância; apenas foi comunicado ao enfermeiro.   

Eventos metabólicos, imunológicos e hidroeletrolíticos indesejados podem ocorrer 

e devemos estar sempre atentos a isso. À medida que melhoramos o conhecimento 

científico e técnico sobre as reações transfusionais, as oportunidades de identificação e 

tratamento melhoram, assim como a segurança do paciente.  Estar cientes, treinados e 

atentos para prevenir, identificar, abordar e tratar possíveis reações transfusionais é 
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obrigação de todos os profissionais da saúde que lidam com transfusões. Há de se 

considerar que o resultado reverte em melhoria da segurança dos nossos pacientes. 

Ao término da descrição das condutas observadas, o processo transfusional 

mostrou-se fragmentado, no qual a execução do procedimento depende de vários 

profissionais, visto que um recebe e checa as informações da requisição, outro colhe a 

amostra de sangue para as provas pré-transfusionais e o envio dessa amostra é feito por 

outros profissionais de enfermagem ou por um contínuo. Devido ao tempo para a 

realização dos testes pré-transfusionais, muitas vezes os hemocomponentes chegam ao 

setor na troca de plantão, prejudicando, dessa forma, a continuidade do procedimento que 

termina sendo executado com a colaboração de outros profissionais. No entanto foi 

possível observar que não existe uma sistematização do processo, de modo que cada um 

faz de um jeito, podendo prejudicar todo o processo, o qual deveria ser feito com a máxima 

segurança devido ao risco inerente do próprio produto. 

De maneira geral, o sucesso e a garantia da qualidade do processo transfusional 

dependem de toda a equipe de enfermagem que deve ser treinada para trabalhar com 

extremo cuidado e com alto nível de proficiência.  

Por fim, na análise dos dados das condutas assistenciais praticadas pelos 

profissionais de enfermagem da UTI, verificamos que apenas três profissionais tiveram 

adequação aos procedimentos realizados durante as etapas do processo transfusional; 

destes, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem funcionários. 

Discutiremos, a seguir, o conhecimento da equipe de enfermagem acerca do 

processo transfusional.

5.3 CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DO PROCESSO 

TRANSFUSIONAL 

Neste capítulo analisaremos o conhecimento teórico dos profissionais de 

enfermagem, por acreditarmos que para o alcance de uma assistência de qualidade faz-se 

necessária à utilização do conhecimento teórico/ científico em conjunto com habilidade 

técnica. Uma equipe com nível adequado de conhecimento é essencial para um sistema 

seguro, sendo de fundamental importância assegurar mecanismos para monitorar esse 

conhecimento.  

Utilizaremos a RDC no 153 para analisarmos as respostas dos profissionais de 

enfermagem, visto que essa resolução regulamenta os serviços de hemoterapia no Brasil. 
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Para a análise dos dados, consideramos como resposta adequada quando o número de itens 

das etapas do processo transfusional for igual ou maior que 70%, conforme a análise das 

respostas dos pesquisados. Na avaliação do conhecimento consideramos apenas a variável 

vínculo institucional, devido às demais variáveis de caracterização não terem apresentado 

diferença significativa ao cruzarmos com as respostas dos pesquisados.  

O Gráfico 6, a seguir, mostra como se comportou a distribuição geral do 

conhecimento durante as etapas do processo transfusional. Identificamos que o 

conhecimento foi mais adequado nas etapas pré-transfusional e na transfusional, e 

inadequado na etapa pós-transfusional. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

Gráfico 6- Distribuição das respostas na etapa pré, trans e pós-transfusional, segundo 
adequação do conhecimento. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008.

Apresentaremos os achados separando-os por etapas pré-transfusionais (questões 

sobre requisição de hemocomponente, identificação das amostras, testes pré-transfusionais, 

observação da bolsa e hipertermia), seguida das etapas transfusionais (questões sobre como 

evitar hemólise, tempo máximo de infusão e soluções compatíveis) e as pós-transfusionais 

(questões sobre cuidados com o paciente após a transfusão, cuidados frente a uma reação 

transfusional e anotações de enfermagem).  

5.3.1Conhecimento da equipe de enfermagem na etapa pré-transfusional 

  

Ao analisarmos os itens separadamente da etapa pré-transfusional, encontramos 

melhores respostas nas questões sobre a requisição de hemocomponente (74,0%), 

identificação das amostras (66,6%) e descongelar um hemocomponente (62,9%); e nas 

questões sobre cuidados antes de instalar os hemocomponentes (77,7%), transfusão em 
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pacientes com hipertermia (77,8%) e inspeção da bolsa (62,9%) as respostas foram piores, 

como mostra no Gráfico 7. 

Fonte: Própria da pesquisa.  

Gráfico 7 – Distribuição das respostas na etapa pré-transfusional, segundo adequação 
do conhecimento. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

Com base nos dados apresentados na Tabela 6, a seguir, verificamos que os 

bolsistas foram os que predominaram nas respostas inadequadas. Ao considerarmos a etapa 

pré-transfusional, chegamos à conclusão que 40,0% dos bolsistas e 7,4% dos funcionários 

apresentaram respostas inadequadas. E, nas questões sobre testes pré-transfusionais e 

inspeção da bolsa, os bolsistas apresentaram-se melhores em relação aos funcionários. 

 Analisando o conhecimento sobre o processo transfusional, os bolsistas foram os 

que apresentaram os menores escores de conhecimento nas três etapas. Nas questões da 

etapa pré-transfusional, identificamos  diferença significativa (ρ= 0,018) do conhecimento 

inadequado dos bolsistas em relação aos funcionários. Os itens que os bolsistas  

apresentaram maiores inadequações foram hipertermia (ρ= 0,027), cuidados antes de 

instalar o hemocomponente (ρ= 0,662), descongelar (ρ= 0,018) , testes pré-transfusionais 

(ρ= 0,704) e requisição de hemocomponentes (ρ= 0,022). 



82

Tabela 3 -  Distribuição das adequações e inadequações do conhecimento da etapa 
pré-transfusional, segundo vínculo institucional. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008. 

CONHECIMENTO NA ETAPA PRÉ-
TRANSFUSIONAL 

QUESTÕES DA 
ETAPA PRÉ-

TRANSFUSIONAL 

ADEQUADO INADEQUADO 

  χ2    
ρ

VÍNCULO INSTITUCIONAL 
Bolsista Funcionário Bolsista Funcionário
N % N % N % N % 

Requisição de 
hemocomponente 9 33,3 11 40,7 7 25,9 0 0 0,022

Identificação das 
amostras  9 33,3 9 33,3 7 25,9 2 7,4 0,231

Testes pré-
transfusionais 7 25,9 6 22,2 9 33,3 5 18,5 0,704

Inspeção da bolsa 6 22,2 4 14,8 10 37,0 7 25,9 1,000

Hipertermia 1 3,7 5 18,5 15 55,6 6 22,2 0,027

Descongelar um 
hemocomponente 7 25,9 10 37,0 9 33,3 1 3,7 0,018

Cuidados antes de 
instalar  3 11,1 3 11,1 13 48,1 8 29,6 0,662

Total da etapa pré-
transfusional 5 18,5 9 33,3 11 40,7 2 7,4 0,018

Fonte: Própria da pesquisa.  

Alguns autores consideram o período da etapa pré-transfusional o mais crítico 

durante todo o processo transfusional, onde uma pequena falha na identificação no 

formulário de solicitação de hemocomponentes pode comprometer todo o processo 

(BRASIL, 2007a ; AABB, 2002; CHAMONE; NOVARETTI; DORLHIAC-LLACER,

2001; ZAGO; PASSETO; PASQUINE, 2001; AMORIM et al., 2000). 

Quando questionados sobre as informações necessárias que devem conter na 

requisição de hemocomponentes, todos os funcionários responderam adequadamente e os 

bolsistas foram os que erraram (25,9%). É importante lembrar que, apesar de o profissional 

médico ser o responsável pelo procedimento de preencher a requisição, é a equipe de 

enfermagem quem a encaminha. Portanto, um dado importante e que merece destaque é 

que uma requisição incompleta, inadequada ou ilegível não deve ser aceita pelo serviço de 

hemoterapia (BRASIL, 2004a). 
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 Segundo a resolução ministerial RDC nº 153 (BRASIL, 2004a), as solicitações 

para transfusão de sangue ou componentes devem ser feitas em formulários específicos, 

que contenham informações suficientes para uma correta identificação do receptor.  No 

formulário devem constar, pelo menos, os seguintes dados: nome e sobrenome do paciente, 

sexo, idade, peso, número do prontuário ou registro do paciente, número do leito, 

diagnóstico, antecedentes transfusionais, hemocomponente solicitado com o respectivo 

volume ou quantidade, tipo da transfusão, resultados laboratoriais que justifiquem a 

indicação do hemocomponente, a data, a assinatura e o número do CRM do médico 

solicitante. 

Ao serem questionados sobre os cuidados imprescindíveis no momento da coleta 

da amostra de sangue para provas pré-transfusionais, 25,9% dos bolsistas responderam 

inadequadamente. 

A RDC no 153 (BRASIL, 2004a) traz a regulamentação que todos os tubos devem 

ser rotulados, no momento da coleta, com o nome completo do receptor, seu número de 

identificação e data da coleta. Assim, os tubos que não estejam corretamente identificados 

não devem ser aceitos pelo serviço de hemoterapia e, em casos de dúvidas ou 

discrepâncias, deve ser obtida uma nova amostra. Portanto, antes que uma amostra de 

sangue seja utilizada para realizar tipificações ou provas pré-transfusionais, deve ser 

confirmado se os dados contidos na solicitação transfusional estão de acordo com os dados 

que constam do tubo da amostra (BRASIL, 2004a).  

Quando questionados sobre os testes pré-transfusionais feitos na amostra de 

sangue do paciente, os dados mostraram que 33,3% bolsistas e 18,5% funcionários 

responderam inadequadamente.  

Esses testes são dados imprescindíveis a serem checados antes de instalar uma 

hemotransfusão, fator de suma importância para que a equipe de enfermagem tome 

conhecimento sobre os testes pré-transfusionais. Sendo assim, para evitar uma reação 

hemolítica grave no receptor torna-se necessária a realização de testes pré-transfusionais. 

Tais testes devem constar da determinação do grupo sanguíneo ABO, do fator Rh , da 

pesquisa de anticorpos irregulares no sangue do receptor e da realização de uma prova de 

compatibilidade entre as hemácias do doador e o soro do receptor (BRASIL, 2004a). 

Em relação ao que deve ser observado na bolsa do hemocomponente antes de 

transfundir, 62,9% dos profissionais responderam inadequadamente; destes 33,3% 

bolsistas. 
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No que se refere ao aspecto do hemocomponente, o seu rótulo deve ser avaliado 

antes da liberação para a transfusão. Nessa inspeção, devem ser avaliadas a cor do 

hemocomponente, a integridade do sistema, a presença de furos e a data de validade 

(BRASIL, 2004a). Caso se encontre alguma anormalidade durante a inspeção, ou se o 

rótulo não contiver as informações necessárias, o hemocomponente não deve ser 

transfundido. 

Com relação aos pesquisados, quando questionados sobre a transfusão em 

pacientes com hipertermia, 55,6% dos bolsistas apontaram que a febre é a contraindicação 

absoluta à hemotransfusão. Essa discussão é polêmica, pois para uma determinada 

população de receptores, o fato de não receber o hemocomponente estando com febre pode 

ser fatal.  Segundo o manual de hemovigilância, o fato de o paciente estar ou não com 

febre não contra indica uma hemotransfusão e, caso o paciente apresente uma elevação 

maior que 1ºC, na temperatura corpórea, após o procedimento, pode-se considerar que ele 

teve uma reação febril relacionada ao hemocomponente transfundido, devendo ser 

notificado ao serviço de hemovigilância e investigado (BRASIL, 2007a; FABRON; 

LANGHI; BORDIN, 2001).  

Quando questionados sobre os cuidados a serem tomados para descongelar um 

plasma fresco ou um criopreciptado, os bolsistas, na grande maioria responderam 

inadequadamente. O procedimento adequado em relação ao plasma fresco e aos 

criopreciptados é que devem ser descongelados à temperatura de 37 ºC em dispositivo 

devidamente validado, tipo banho-maria, e durante o descongelamento a bolsa deve ser 

protegida por um invólucro plástico, para evitar contaminação (BRASIL, 2004a).  

Acerca dos cuidados antes de instalar um hemocomponente, tanto os funcionários 

(29,6%) como os bolsistas (48,1%) responderam inadequadamente, pois, para a ocorrência 

de uma transfusão de sangue ou componentes sanguíneos, primeiramente deve haver a 

prescrição feita por um médico, devendo esta ser registrada no prontuário médico do 

paciente na instituição. Para tanto, antes da transfusão deve ser verificada com especial 

atenção a identidade do receptor, perguntando-lhe (ou a seu acompanhante) o seu nome 

completo. Com relação à identificação do receptor que consta da bolsa deve ser conferida e 

confrontada com a identificação do paciente (dados estes contidos no prontuário). Por 

último, o paciente deve ter os seus sinais vitais verificados e registrados antes do início da 

transfusão (BRASIL, 2004a).  
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Ao término desta etapa, identificamos que a grande maioria dos bolsistas 

apresentou conhecimento inadequado. A seguir, daremos continuidade à avaliação das 

respostas  na etapa transfusional. 

5.3.2 Conhecimento da equipe de enfermagem na etapa transfusional. 

Ao analisarmos os dados contidos no Gráfico 8, constatamos que as respostas nessa 

etapa foram adequadas, na grande maioria, como: cuidado durante a transfusão ( 88,9%), 

soluções compatíveis ( 77,7%) e o tempo máximo de infusão (66,6%); e foram 

inadequadas  na questão como evitar hemólise (88,9%).  

Fonte: Própria da pesquisa.  

Gráfico 8 – Distribuição das respostas na etapa transfusional, segundo adequação do 
conhecimento. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008.

 Na etapa transfusional não identificamos diferença significativa (ρ= 0,239), entre 

bolsistas e funcionários, quanto à adequação do conhecimento. No entanto, podemos 

observar uma predominância de conhecimento inadequado nos bolsistas (33,3%), 

principalmente nas questões relativas a evitar hemólise (59,3%) e tempo máximo de 

infusão (29,6%), sendo esta última com diferença significante (ρ= 0,042) em relação aos 

funcionários (3,7%). 
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Tabela 4-  Distribuição das adequações e inadequações do conhecimento da etapa 
transfusional, segundo vínculo institucional. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008. 

CONHECIMENTO NA ETAPA 
TRANSFUSIONAL 

RESPOSTAS  DA 
ETAPA  

TRANSFUSIONAL 

ADEQUADO INADEQUADO 

  
χ2     
ρ

VÍNCULO INSTITUCIONAL 
Bolsista    Funcionário Bolsista Funcionário

N % N % N % N % 
Cuidado durante a 
transfusão 14 51,9 10 37,0 2 7,4 1 3,7 1,000 

Evitar hemólise 
0 0 3 11,1 16 59,3 8 29,6 0,056 

Tempo máximo de 
infusão 8 29,6 10 37,0 8 29,6 1 3,7 0,042 

Soluções compatíveis 
 13 48,1 8 29,6 3 11,1 3 11,1 0,662 
Total das respostas da 
etapa transfusional 

7 25,9 8 29,6 9 33,3 3 11,1 0,239 

Fonte: Própria da pesquisa.  

 No que se refere aos cuidados durante a hemotransfusão, 88,9% dos pesquisados 

responderam adequadamente; destes, 51,9% foram bolsistas. Para garantir a agilidade no 

atendimento, durante o transcurso do ato transfusional o paciente deve ser periodicamente 

observado, possibilitando a detecção precoce de eventuais reações adversas (BRASIL, 

2004a).  

Acerca dos cuidados para evitar hemólise nos concentrados de hemácias, 

podemos observar que os bolsistas (59,3%) responderam inadequadamente. Alguns 

cuidados devem ser evitados para evitar hemólise, como, por exemplo, não congelar ou 

armazenar em temperatura inferior a 2ºC; superaquecer, ou seja, manter em temperatura 

superior a 37ºC; não adicionar nenhuma substância ao hemocomponente e não infundir a 

mesma via com soluções incompatíveis (BRASIL, 2004a).   

Quanto ao tempo máximo de infusão dos hemocomponentes, 29,6% dos bolsistas 

responderam inadequadamente. Segundo a RDC n o 153 (2004a), os hemocomponentes 

devem ser infundidos em, no máximo, 4 horas. Quando esse período for ultrapassado, a 

transfusão deve ser interrompida e as bolsas descartadas. 

Observando o quesito soluções endovenosas que podem infundir na mesma via 

venosa, podemos perceber que concomitantemente ao concentrado de hemácias, destaca-se 
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apenas a solução fisiológica 0,9%, sendo que 22,2% das respostas foram inadequadas. 

Assim, considera-se que nenhum medicamento pode ser adicionado à bolsa do 

hemocomponente nem infundido em paralelo (na mesma linha venosa), à exceção da 

solução de cloreto de sódio a 0,9%, em casos excepcionais (BRASIL, 2004a).  

Em seguida veremos a análise do conhecimento dos profissionais na etapa pós-

transfusional. 

5.3.3 Conhecimento da equipe de enfermagem na etapa pós-transfusional 

  Conforme podemos observar no Gráfico 9, na etapa pós-transfusional, houve maior 

inadequação nos cuidados frente a uma reação transfusional (85,2%) e cuidados após a 

transfusão (55,5%) e adequação nas anotações de enfermagem (66,6%).  

Fonte: Própria da pesquisa.  

Gráfico 9 – Distribuição da resposta das questões na etapa pós-transfusional, segundo 
adequação do conhecimento. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

Ao compararmos o vínculo institucional e a adequação das respostas na etapa pós-

transfusional (apresentados na Tabela 5), podemos perceber que, entre os profissionais que 

apresentaram  inadequação, 44,4% eram bolsistas e 18,5% funcionários, não apresentando 

diferença significativa (ρ= 0,224) em relação aos que responderam de forma adequada.
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Tabela 5- Distribuição das adequações e inadequações do conhecimento da etapa 
pós-transfusional, segundo vínculo institucional. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 
2008. 

QUESTÕES DA ETAPA 
PÓS-TRANSFUSIONAL 

ADEQUADO INADEQUADO 
  

  χ2    
ρ

VÍNCULO INSTITUCIONAL 
Bolsista Funcionário Bolsista Funcionário
N % N % N % N % 

Cuidados com o paciente 
após a transfusão 

7 25,9 5 18,5 9 33,3 6 22,2 1,000 

Cuidados frente a uma 
reação transfusional 

1 3,7 3 11,1 15 55,6 8 29,6 0,273 

Anotações de enfermagem 9 33,3 9 33,3 7 25,9 2 7,4 0,231 
Total das respostas da 
etapa pós- transfusional 

4 14,8 6 22,2 12 44,4 5 18,5 0,224 

Fonte: Própria da pesquisa.  

 Ao analisarmos as questões envolvidas nesta etapa, nos três itens os bolsistas 

apresentaram percentuais de inadequação superiores aos funcionários, não apresentando 

diferença significativa. 

No que diz respeito ao questionamento sobre os cuidados com o paciente após as 

transfusões, as respostas dos bolsistas foram inadequadas (33,3%).  

Os sinais vitais servem de parâmetro para avaliarmos as complicações que podem 

advir de uma transfusão, principalmente em pacientes de UTI, os quais, na maioria das 

vezes, encontram-se sob sedação, impossibilitando-os de verbalizar os sinais e sintomas 

das complicações. Por conseguinte, os sinais vitais devem ser verificados antes e após as 

transfusões e em determinados casos faz-se necessário sua verificação durante o 

procedimento (BRASIL, 2004a).  

Quanto ao cuidado frente a uma reação transfusional, 55,6% dos bolsistas 

responderam inadequadamente. O dado analisado evidencia que existe um não 

cumprimento do protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, evidenciando que pode 

haver um desconhecimento desse protocolo. Em se tratando de um hospital-escola onde a 

rotatividade dos profissionais de saúde é elevada ou devido aos afazeres do dia-a-dia, isso 

é  possível tornando essa prática inviável.      

As condutas gerais recomendadas para a equipe de enfermagem frente a uma 

reação transfusional são: interromper imediatamente a transfusão, verificar os sinais vitais 

e condição clínica do paciente, manter o acesso venoso com solução fisiológica, reverificar 

os dados de identificação da etiqueta do hemocomponente, confrontando com os dados do 
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paciente, comunicar imediatamente ao médico e notificar o banco de sangue (BRASIL, 

2007a).  

Com relação às anotações de enfermagem, podemos observar que os bolsistas 

(25,9%) responderam inadequadamente. Todos os procedimentos na área da saúde devem 

ser documentados, para facilitar possível investigação de uma reação transfusional tanto 

imediata como tardia, fazendo-se necessário que fiquem registrados no prontuário os 

números e a origem dos hemocomponentes transfundidos, a data e o horário de início e 

término da transfusão realizada, bem como a assinatura do responsável pelo procedimento 

(BRASIL, 2004a). 

Ao término da análise sobre o conhecimento teórico dos profissionais de 

enfermagem acerca do processo transfusional, identificamos que a maioria dos bolsistas 

apresentou inadequação em todas as etapas do processo transfusional. Contudo, 

verificamos que o processo transfusional é complexo e dependente da equipe de 

enfermagem, com conhecimento específico para que os pacientes não corram riscos de 

morte por falhas humanas.  

Após as análises dos dados encontrados, identificamos que apenas quatro 

profissionais de enfermagem responderam adequadamente a mais de 70,0% dos 

questionamentos, desses dois enfermeiros e dois técnicos funcionários. 

Assim, passaremos a analisar a associação entre o conhecimento e a conduta 

assistencial dos profissionais de enfermagem durante o processo transfusional. 

5.4 RELAÇÃO ENTRE A CONDUTA E O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DURANTE O PROCESSO TRANSFUSIONAL 

Para verificar a associação entre as variáveis, realizamos os testes de Mann-

Whitney U, comparando as médias dos escores do conhecimento e condutas do processo 

transfusional; e o teste Qui-Quadrado - χ2 , razão de chance (RC) e correlação com o teste 

de Sperman- r (r < 0,50 = fraca; 0,50 ≥ r ≤ 0,74 = moderada; r ≥ 0,75= forte) na análise da 

associação entre as variáveis independentes (conhecimento sobre o processo transfusional) 

e dependente (conduta assistencial transfusional) do estudo, sendo adotado nível de 

significância estatística de p < 0,05.  

Observando as médias do conhecimento inadequado das etapas pré-transfusional, 

transfusional e pós-transfusional com as respectivas condutas adequadas e inadequadas, 

verificamos que em todas as etapas do processo transfusional as médias de conhecimentos 
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inadequados foram superiores, tendo a diferença de média maior nas etapas pré/ pós-

transfusional nos pesquisados que apresentaram condutas inadequadas; todavia, apenas na 

etapa pré-transfusional foi constatada diferença significativa (ρ =0,012).  

Fonte: Própria da pesquisa. 

Gráfico 10 – Distribuição das médias da inadequação do conhecimento nas etapas do 
processo transfusional, segundo adequação das condutas. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 

2008. 

Ao analisarmos a relação da adequação do conhecimento nas condutas 

desenvolvidas pelos pesquisados, verificamos que as médias de condutas adequadas e 

inadequadas foram superiores nos pesquisados que apresentaram conhecimentos 

inadequados. Entretanto, observamos diferença estatística significante apenas nas condutas 

inadequadas (ρ =0,031),  como pode ser observado no Gráfico 11.  

Fonte: Própria da pesquisa.  

Gráfico 11 – Distribuição da relação entre as condutas e o conhecimento por média, 
segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

ρ= 0,012 

ρ= 0,851 

ρ= 0,087 
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Quanto à frequência total de condutas realizadas e sua relação com a adequação do 

conhecimento, verificamos, no Gráfico 12, uma predominância significativa (ρ= 0,049) de 

condutas inadequadas (88,9%) das quais 81,5% foram desenvolvidas por profissionais que 

tiveram conhecimento inadequado, apresentando moderada correlação (r = 0,516) e razão 

de chance de 2,750 vezes de desenvolvimento de condutas inadequadas nos profissionais 

com conhecimentos inadequados. 

   Fonte: Própria da pesquisa.  

Gráfico 12 – Distribuição da relação entre as condutas e o conhecimento por 
frequência, segundo critério de adequação. UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008. 

Ao buscarmos identificar possíveis influências das variáveis de caracterização dos 

pesquisados na relação entre o conhecimento e as condutas do processo transfusional, o 

Quadro 9 mostra que apenas o vínculo institucional de bolsista influenciou no 

conhecimento inadequado (ρ= 0,019). A variável “se sentir informado sobre o processo 

transfusional” apresentou diferença estatística significativa (ρ= 0,041) nas condutas 

inadequadas. 

 Entretanto, um fato importante encontrado no nosso estudo foi que a categoria 

profissional, número de procedimentos transfusionais realizados, participação de 

treinamento sobre processo transfusional, conhecer a RDC no 153 e o tempo de experiência 

na UTI não influenciaram na adequação do conhecimento e nem nas condutas adequadas 

observadas, conforme podemos observar no Quadro 9, a seguir.  

ρ= 0,049 
r = 0,516 

RC= 2,750 
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Quadro 9- Distribuição das variáveis de caracterização profissional, segundo conhecimento 
e conduta do processo transfusional .UTI/ HUOL/ Natal-RN, 2008.

VARIÁVEIS DE 
CARACTERIZAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PROCESSO TRANSFUSIONAL 
Conhecimento 

(Adequado/Inadequado)
Conduta 

(Adequada/Inadequada)
Categoria profissional 
(Técnico/Enfermeiro) 

0,144 0,474 

Vínculo (Bolsista/Funcionário) 0,019 0,549 
Número de transfusões (Até 15/ >15) 0,098 0,222 
Sente-se informado (Sim/Não) 0,128 0,041 
Participou de treinamento (Sim/Não) 0,269 1,000 
Conhece RDC (Sim/Não) 0,495 1,000 
Tempo de experiência na UTI (Até 2 
anos/ > 2 anos) 

0,123 0,248 

Fonte: Própria da pesquisa.  

Para Valadares e Viana (2003), a combinação do conhecimento teórico com o 

conhecimento prático vai orientar a resolução dos problemas de uma maneira muito mais 

acurada. 

Ferreira et al (2007), no estudo com o objetivo de avaliar o conhecimento sobre 

hemoterapia e segurança transfusional de profissionais de enfermagem que atuavam em 

um grande hospital universitário do interior de São Paulo, verificaram que não foram 

observadas diferenças no desempenho em relação ao sexo, idade, escolaridade, tempo de 

experiência e frequência com que realizam transfusões. Quando se relaciona desempenho 

no teste pré-treinamento e autopercepção sobre os conhecimentos em relação à transfusão, 

apenas entre os enfermeiros observa-se uma certa coerência nos resultados, ou seja, quanto 

mais informado se sente o profissional, melhor é o seu desempenho. Os mesmos autores 

concluiram que uma equipe com níveis adequados de conhecimento é essencial para um 

sistema seguro, sendo de fundamental importância assegurar mecanismos para 

monitoração deste conhecimento.  

Em um estudo realizado com cem enfermeiras na Turquia, Bayraktar e Fethiye 

(2000) encontraram uma alta associação entre as avaliações do conhecimento teórico 

dessas enfermeiras e suas avaliações práticas, evidenciando que o nível de conhecimento 

teórico afeta positivamente a atuação prática em relação à transfusão de sangue. A pesquisa 

mostrou ainda que um número muito pequeno de enfermeiras realizava procedimentos 

considerados muito importantes no processo de transfusão ou os executava de forma 

inadequada, tais como:  orientar os pacientes, checar dados de identificação, iniciar 

lentamente a transfusão, usar métodos adequados de aquecimento do sangue, conhecer e 
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monitorar o paciente quanto aos sinais e sintomas de reações transfusionais e, finalmente, 

realizar os registros necessários do processo transfusional. Desse modo, concluíram que, na 

Turquia, as enfermeiras têm um conhecimento limitado sobre transfusão de sangue e não 

colocam os seus poucos conhecimentos em prática, comprometendo a qualidade dos 

cuidados do paciente e podendo resultar em sérias complicações.  

No estudo realizado por Paula et al. (2007), buscando padronizar as ações em 

hemoterapia realizada no Hospital Erasto Gaertner em Curitiba, concluíram que o 

atendimento ao paciente submetido a uma intervenção hemoterápica é bastante complexo 

e, para que se possa oferecer a garantia da qualidade do processo, torna-se necessário um 

aprimoramento contínuo a partir do desenvolvimento potencial de cada funcionário. 

Florizano e Fraga (2007), em um estudo de revisão com o objetivo de avaliar o 

desafio apresentado ao enfermeiro pela evolução e qualidade alcançada pelos serviços de 

hemoterapia no Brasil, mostraram que a hemoterapia é uma área complexa que necessita 

de conhecimentos específicos em todo seu processo, exigindo um profissional habilitado e 

capacitado para que os procedimentos sejam realizados com a máxima segurança. 

Afirmam também que o conhecimento específico e atualizado proporcionará condições 

para o profissional atuar e intervir nas intercorrências que possam advir. E, ainda, com o 

surgimento de novas técnicas em hemoterapia, o trabalho da enfermagem é confrontado 

com a necessidade de atualização do conhecimento acerca da terapia com sangue, seus 

hemocomponentes e hemoderivados, mantendo padrão de qualidade crescente.  

Os serviços de saúde devem estar voltados para o atendimento das necessidades da 

população, ser de qualidade, respeitar o homem em sua individualidade e integralidade, ter 

recursos humanos adequados formados por profissionais capacitados e valorizados e com 

total compreensão de suas responsabilidades, sabendo potencializar as suas especificidades 

através do trabalho em equipe. 

Esses princípios são compatíveis com a busca cada vez maior pelo conhecimento, 

para que tenhamos pessoas realmente preparadas para o trabalho com o sangue e seus 

derivados, pois ainda há alguns marcados pelo misticismo, o medo, a emoção, entre outros. 

Por fim, ao relacionarmos a conduta e o conhecimento, verificamos que apenas dois 

profissionais apresentaram conhecimento e conduta adequados; destes, um enfermeiro e 

um técnico de enfermagem funcionário. 
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6 CONCLUSÃO 

Este estudo nos permitiu verificar a relação existente entre o conhecimento dos 

profissionais de enfermagem e as condutas assistenciais prestadas durante o processo 

transfusional ao paciente na UTI, do Hospital Universitário.  

Diante do exposto, considerando os objetivos do estudo, concluímos que os 

profissionais pesquisados quanto à sua caracterização, apresentam diferenças 

significativas, dentre elas, que os bolsistas, em sua maioria, são técnicos de enfermagem 

(ρ= 0,006), com pouco tempo de experiência até 2 anos (ρ= 0,008), não conhecem a RDC 

no 153 (ρ= 0,019), realizaram maior número de condutas assistências na hemotransfusão 

(ρ= 0,018). Quanto a não participação em treinamentos e se sentirem informados sobre o 

processo transfusional, não apresentaram diferenças significativas. Quanto aos 

funcionários, destacaram-se apenas o tempo de experiência superior a 2 anos, a realização 

de menos número de procedimentos e se sentirem informados sobre a hemotransfusão. 

Vale ressaltar que, em relação às condutas assistenciais realizadas pelos 

profissionais de enfermagem durante o processo transfusional na UTI, verificamos que a 

assistência durante o processo transfusional se mostrou deficitária, visto que o total das 

condutas assistenciais observadas, tanto dos bolsistas quanto dos funcionários, 

apresentaram inadequação em todas as etapas do processo transfusional. 

Os bolsistas foram os responsáveis pela grande parte da realização dos 

procedimentos, consequentemente, foram os maiores responsáveis pelas condutas 

inadequadas durante todo o processo transfusional. 

No geral, as médias nas condutas inadequadas observadas no processo transfusional 

foram inadequadas, apresentando diferença significativa (ρ= 0,010). No entanto, ao 

analisarmos as etapas separadamente, as médias de inadequação foram iguais nas etapas 

pré-transfusional e pós-transfusional (15,1), e ambas com diferença significativa em 

relação às condutas adequadas (ρ= 0,034 e ρ= 0,033), respectivamente, denotando assim 

que essas etapas foram mais importantes na determinação da inadequação das condutas do 

processo transfusional.  

Identificamos que as condutas com maiores inadequações foram: formulário de 

solicitação de hemocomponentes, transporte das amostras, prescrição médica e verificação 

e registro dos SSVV (etapa pré-transfusional); infusão concomitante de soluções 

incompatíveis com os hemocomponentes (etapa transfusional); verificação e registro dos 
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SSVV, permanência da etiqueta de identificação do hemocomponente e registro do 

procedimento no relatório de enfermagem na etapa pós-transfusional. 

Quanto ao conhecimento sobre o processo transfusional, identificamos que foi mais 

adequado nas etapas pré-transfusional, transfusional, e inadequada na pós-transfusional.  

Analisando o conhecimento sobre o processo transfusional os bolsistas foram os 

que apresentaram os menores escores de conhecimento nas três etapas. Nas questões da 

etapa pré-transfusional, observamos diferença significativa (ρ= 0,018) do conhecimento 

inadequado dos bolsistas em relação aos funcionários. Os itens em que os bolsistas  

apresentaram maiores inadequações foram hipertermia (ρ= 0,027), cuidados antes de 

instalar o hemocomponente (ρ= 0,662), descongelar (ρ= 0,018) , testes pré-transfusionais 

(ρ= 0,704) e requisição de hemocomponentes (ρ= 0,022).  

 Na etapa transfusional não identificamos diferença significativa (ρ= 0,239) entre 

bolsistas e funcionários quanto à adequação do conhecimento. No entanto, observamos 

uma predominância de conhecimento inadequado nos bolsistas, principalmente nas 

questões relativas a evitar hemólise e tempo máximo de infusão, sendo esta última com 

diferença significante (ρ= 0,042) em relação ao funcionário. 

 Na etapa pós-transfusional também identificamos que os bolsistas apresentaram  

maiores inadequações em comparação com os funcionários, não apresentando diferença 

significativa (ρ= 0,224), principalmente em relação aos cuidados frente a uma reação 

transfusional, cuidados com o paciente após a transfusão e anotações de enfermagem. 

 Quanto à relação existente entre as condutas assistenciais e o conhecimento, 

verificamos que em todas as etapas do processo transfusional as médias de conhecimentos 

inadequados foram superiores, tendo diferença significativa nas etapas pré-transfusional 

(ρ= 0,012). Verificamos também que nas condutas inadequadas foram significativamente 

maiores (ρ= 0,031), nos pesquisados que apresentaram conhecimentos inadequados. 

  Quanto à frequência total de procedimentos realizados, observamos uma 

predominância significativa (ρ= 0,049) de condutas inadequadas (88,9%), das quais 81,5% 

foram desenvolvidas por profissionais que tiveram conhecimento inadequado, 

apresentando moderada correlação (r= 0,459) e razão de chance de 2,750 vezes de 

desenvolvimento de condutas inadequadas nos profissionais com conhecimentos 

inadequados.  

 Concluímos que os profissionais pesquisados, principalmente os técnicos de 

enfermagem bolsistas, apresentaram deficiências graves no tocante ao desenvolvimento 
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das condutas e conhecimento sobre o processo transfusional, denotando a inadequação para 

desenvolver essa terapêutica.  

 Diante dos resultados obtidos, rejeitamos a hipótese nula (H0) e aceitamos a 

hipótese alternativa (H1) proposta no estudo, pois evidenciamos que no processo 

transfusional implementado pela equipe de enfermagem na UTI se verificam diferenças 

significativas entre os níveis de conhecimento sobre o processo transfusional e as 

adequações das condutas de enfermagem. 

Nesse sentido, acreditamos que o conhecimento serve de base e suporte para os 

profissionais de enfermagem que cuidam, pois o teórico (conhecimento) e o técnico 

(conduta) se aliam à cientificidade do fazer profissional, gerando o cuidado. Salientamos 

que, com o conhecimento necessário e as ações bem planejadas, é possível prevenir os 

erros e danos causados ao paciente, melhorando a qualidade de assistência prestada no 

cuidado com a saúde.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os hospitais de ensino situam-se de forma estratégica no cenário da assistência à 

saúde, pois são formadores de profissionais que, mediante a adoção de práticas mais 

seguras, poderão contribuir para a redução de falhas e aumento da segurança no uso de 

hemocomponentes por parte da população. 

Com o surgimento de novas técnicas em hemoterapia, o trabalho da enfermagem é 

confrontado com a necessidade de atualização do conhecimento acerca da terapia com 

sangue, seus hemocomponentes e hemoderivados, mantendo um padrão de qualidade 

crescente. 

Durante o processo da investigação, enfrentamos a dificuldade de termos um 

pequeno número de procedimentos transfusionais, reduzindo, assim, o número de 

observações aos profissionais de enfermagem. Um outro problema que tivemos foi em 

relação às referências, pois, por ser uma pesquisa direcionada para o conhecimento e as 

condutas assistenciais realizadas durante o processo transfusional da equipe de 

enfermagem, não identificamos dados diretamente relacionados a essa temática. 

No entanto, conseguimos constatar diversos problemas vinculados à assistência e 

utilizá-los como diagnóstico e base a serem trabalhados durante a intervenção educativa 

futura. Foi também possível verificar o distanciamento dos enfermeiros em relação à 

assistência direta e supervisão dos cuidados, embora saibamos da importância desse 

profissional, enquanto coordenador e principal responsável pela equipe de enfermagem. 

 Alguns pontos críticos foram evidenciados na nossa pesquisa, sendo o mais 

relevante de todos o contingente de bolsistas trabalhando efetivamente na escala de 

trabalho mensal da UTI, sem nenhuma relação trabalhista. Com essa forma de contratação, 

estamos longe de garantir a qualidade da assistência, pois, esse sistema permite alta 

rotatividade de profissionais, o que é claramente prejudicial à assistência e oneroso ao 

serviço público, já que a todo momento são necessários novos treinamentos, além de danos 

ainda não mensurados na qualidade da assistência prestada ao paciente. 

Além dos recursos humanos, citados acima, pode ser questionado ainda se a 

população do estudo representa verdadeiramente a realidade das UTIs brasileiras ou apenas 

dados locais.  

Nós, profissionais da área de saúde, sabemos que as condutas e conhecimentos 

adequados contribuem para a qualidade do sangue a ser transfundido e para diminuir os 
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riscos de efeitos colaterais em usuários, os quais podem ocorrer antes, durante ou após a 

transfusão.  

Acreditamos que a aprendizagem é progressiva e todo conhecimento apreendido, 

compartilhado ou ensinado servirá de subsídio para a prática profissional. A enfermagem 

deve refletir sobre o que faz e como faz, deve realizar suas atividades num processo 

contínuo de ligação teoria/prática, avaliar resultados e buscar inovação.

Assim sendo, acreditamos que esta pesquisa possa trazer subsídios para a melhoria da 

qualidade da assistência de enfermagem, tanto na prevenção do evento, como nas 

consequências advindas por um descuidar (inadequação tanto na conduta como no 

conhecimento). 

Considerando a importância do assunto, confiamos que para tomar todas as 

medidas essenciais para a segurança dos procedimentos transfusionais, sejam necessárias 

algumas sugestões como:  

1. Adotar medidas educativas junto ao serviço de educação permanente, tais 

como: orientação, treinamentos, atualizações, reciclagem e discussão com todos os 

profissionais de enfermagem sobre o processo transfusional; 

2. Implementar programas de avaliação e treinamentos contínuos no hospital 

universitário, com o objetivo de melhorar a qualidade e segurança das hemotransfusões; 

3. Autorizar apenas os profissionais treinados para executar os procedimentos 

transfusionais; 

4. Introduzir esta temática no conteúdo dos cursos de graduação de enfermagem, 

objetivando preparar os futuros profissionais na busca da qualidade da assistência durante 

o processo transfusional; 

5. Colocar em prática, e com o envolvimento de todos os participantes do comitê 

transfusional e do serviço de hemovigilância, peças fundamentais no processo de 

acreditação hospitalar; 

6. Ter procedimentos escritos, adequados e disponíveis para auxiliar a equipe 

com instruções adequadas e consistentes de como proceder nos cuidados do paciente 

receptor de transfusão, certamente contribuindo para aumentar a segurança transfusional. 

 Acreditamos que os hospitais de ensino constituem um campo fértil para a 

implementação de um processo transfusional mais seguro, pois, quando os mesmos se 

preocupam com a segurança daqueles que estão sob seus cuidados durante o ensino das 

práticas, provocam um maior impacto no sistema e seus profissionais tornam-se 

propagadores desta política.
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GLOSSÁRIO 

ACIDENTE – Acontecimento infeliz, casual ou não e de que resulta ferimento, danos 

estrago, prejuízo.  

AÇÕES CORRETIVAS – Ação implementada para eliminar  as causas de uma não- 

conformidade, de um defeito ou de uma outra situação indesejada existente, a fim de evitar 

sua repetição.  

AÇÕES PREVENTIVAS - Ação implementada para eliminar  as causas de uma possível 

não- conformidade, de um defeito ou de uma outra situação indesejada , a fim de evitar sua 

ocorrência.  

AVALIAÇÃO – Exame sistemático do grau em que um produto, processo ou serviço 

atende aos requisitos especificados. 

BIOSSEGURANÇA – É o conjunto de ações voltadas para a segurança, controle e a 

diminuição de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção e ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços relacionados  com a biotecnologia. 

CAUSAS – São ações que geram um efeito, podendo ser uma não-conformidade ou 

potencialidade de não-conformidade. 

CERTIFICAÇÃO – Modo pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de um produto, 

processo ou serviço, em conformidade com os requisitos especificados. 

COMPETÊNCIA – Mobilização de conhecimento (saber), habilidade (fazer) e atitudes 

(querer) necessárias ao desempenho de atividades ou funções, segundo padrões de 

qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho. 

COMPLICAÇÕES -  São reações ou efeitos adversos relacionados com a transfusão de 

hemocomponentes.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE - É um método de trabalho sanitário que objetiva não somente 

a prestação de serviços aos indivíduos, mas a remoção de maus hábitos e comportamentos 

e a adoção de atitudes saudáveis para com a vida. Não se restringe à transmissão de 

conhecimento em uma só direção, porém, um processo ativo, em que o educador estimula 

a curiosidade do receptor que acaba por encontrar vontade de aprender. 

ESTRATÉGIA – Caminho escolhido para concentrar esforços com o objetivo de tornar 

real a visão da organização. 

ERRO -  É um incidente identificado após o início da transfusão ou que ocorre durante a 

transfusão. 

EVENTOS ADVERSOS – Complicação, incidente, iatrogenia, erro médico. Os eventos 

adversos, com ou sem danos, podem ser devidos a fatores humanos, fatores 

organizacionais ou a fatores técnicos.  

EVENTO ADVERSO EVITÁVEL – É um erro no cuidado prestado ao paciente devido a 

uma falha, individual ou do sistema, em não-conformidade com a boa prática. 

FALHAS -  Deixar de fazer ou cumprir. 

HEMOCOMPONTES – São todos os produtos hemoterápicos obtidos do sangue total 

humano, mediante processamentos físicos (centrifugação, congelamento diferencial ou 

ambos). 

HEMODERIVADOS - São todos os produtos oriundos do sangue humano, porém 

produzidos em escala industrial por processos físico-químicos. 

HEMOTRANSFUSÃO – Transferência dos componentes sanguíneos de um doador para 

um receptor. 

HEMOVIGILÂNCIA – Hemovigilância é um sistema de avaliação e alerta, organizado 

com o objetivo de recolher e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou 
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inesperados da utilização de hemocomponentes, a fim de prevenir o aparecimento ou 

recorrência desses efeitos. 

IATROGENIAS - São eventos indesejáveis, de natureza danosa ou prejudicial ao paciente, 

no decorrer da assistência prestada pelo profissional de saúde, consequente ou não de 

falha. 

INCIDENTES -  São desvios ou não seguimentos dos procedimentos operacionais pré-

definidos durante o processo de transfusão.

INCIDENTES OU REAÇÕES TRANSFUSIONAIS - São agravos ocorridos durante ou 

após a transfusão sanguínea e a ela relacionados. 

NÃO-CONFORMIDADE – Falta de cumprimento, ausência ou incapacidade em atender 

aos requisitos do sistema da qualidade .    

PREVALÊNCIA – Casuística de morbidade que se destaca por seus valores maiores que 

zero sobre os eventos de saúde ou não-doença. É um termo descritivo da força com que 

substituem das doenças nas coletivas. 

PROCEDIMENTO – Especifica como as operações são executadas. 

PROCESSO – Conjuntos de atividades inter-relacionadas ou interativas. Atém-se 

fundamentalmente a realização e ao “fazer” dos profissionais de saúde, do ponto de vista 

técnico, na condução dos cuidados, do diagnóstico, da terapia e quanto à sua interação com 

os pacientes.   

PROFICIÊNCIA – Que tem perfeito conhecimento, competente, capaz e hábil. 

PROFISSIONAL CAPACITADO – Apto para a prática de determinada atividade, 

compreendendo tanto o domínio de seu referencial teórico, o treinamento na execução da 

atividade, conhecimento dos seus objetivos, indicações e resultados. 
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QUALIDADE – Uma prática das organizações para assegurar que seus procedimentos 

estejam em conformidade com as exigências do cliente e aumentando seu grau de 

satisfação. 

RISCO – Probabilidade de ocorrência de um evento adverso que, no caso dos serviços de 

saúde, afeta a integridade do paciente, da equipe de saúde ou da comunidade onde o 

serviço está inserido.  

RISCO SANITÁRIO – Propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância de 

produzir efeitos nocivos ou prejudiciais na saúde humana.  

SISTEMA – Conjunto de elementos com uma finalidade comum, que se relacionam entre 

si, formando um todo dinâmico.  

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – É a coleta, análise e interpretação sistemática de 

dados de saúde para o planejamento, implementação e a avaliação de práticas que devem 

estar integradas com a disseminação das informações para todos que dela precisam.
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APÊNDICE A 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Br 101, Lagoa Nova- Natal/ RN – Cep: 59072-9, Fone/fax: 

(84)3215-3196 

Email:pgenf@pgen.ufrn.br

                                                                                                  

       
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

N°.: TURNO: DATA: 
CATEGORIA DE VERIFICAÇÃO: ADEQUADO (1) INADEQUADO ( 0)  

        

1. CONDUTA ASSISTENCIAL PRÉ-TRANSFUSIONAL 
Código 
do Prof. Conduta Se 1 Motivo: 

(PT1_FORMULÁRIO). Formulários específicos, nome e sobrenome do 
paciente, número do prontuário ou registro do paciente, número do leito, 
diagnóstico médico, hemocomponente solicitado, (com o respectivo volume ou 
quantidade), tipo da transfusão (urgente, rotina, reserva cirúrgica), contém data, a 
assinatura e o número do CRM do médico solicitante.

  (    ) 1                
(    ) 0 

  
(PT2_TUBOS).Os tubos para exames pré-transfusionais foram rotulados no 
momento da coleta com o nome completo do receptor, seu número de 
identificação, data da coleta e nome legível do responsável pela coleta. A amostra 
para as provas pré-transfusionais foi coletada para este fim específico.

  (    ) 1                
(    ) 0 

  

(PT3_AMOSTRA) O transporte da amostra foi em estante para tubos dentro de 
caixa térmica. 

  (    ) 1                
(    ) 0   

(PT4_PRESCRIÇÃO) O hemocomponente foi prescrito no prontuário do 
paciente, contendo a quantidade, volume e tempo de infusão.

  (    ) 1                
(    ) 0   

(PT5_ID REC) Imediatamente antes da transfusão, foi verificada a identidade do 
receptor, perguntando-lhe (ou a seu acompanhante) o seu nome completo, ou 
checado no prontuário.

  (    ) 1                
(    ) 0 

  
(PT6_ID BOL) Na bolsa do hemocomponente, foi afixado um rótulo ou etiqueta 
que indique o nome completo, nº do leito, enfermaria, hospital, grupo ABO e 
fator Rh do receptor, o nº de identificação da unidade, seu grupo ABO e fator Rh, 
com a conclusão da prova de compatibilidade (PC) e a pesquisa de anticorpo 
irregular (PAI), data e assinatura do técnico.      

(    ) 1                
(    ) 0 

  
(PT7_DISC ID) A identificação do receptor que consta na bolsa foi conferida 
com a identificação do paciente (prontuário). Na presença de discrepância (nomes 
abreviados, incompletos, nome errado ou ilegível), a transfusão foi suspensa.   

(    ) 1                
(    ) 0 

  

(PT8_INSPEÇÃO) Os hemocomponentes devem ser inspecionados antes da 
instalação (coloração, turvação e presença coágulos) e data de validade.   

(    ) 1                
(    ) 0   

(PT9_TEMPERATURA) Antes da transfusão, os componentes eritrocitários,
devido à característica de produto biológico, permaneceram à temperatura 
ambiente por mais de 30 minutos. Se este tempo tenha sido atingido, o 
componente foi recolocado, imediatamente, no refrigerador. Caso isso não foi 
feito, o componente foi descartado.   

(    ) 1                
(    ) 0 
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(PT10_DESCONGELAR) Os hemocomponentes congelados (plasma fresco e 
criopreciptado) foram descongelados à temperatura de 37ºC em banho-maria com 
controle de temperatura; durante o descongelamento a bolsa foi protegida por um 
invólucro plástico, para evitar contaminação.   

(    ) 1                
(    ) 0 

  

(PT11_AQUECIMENTO) O aquecimento do sangue antes da transfusão, 
quando solicitado deve ser feito de forma controlada, em aquecedores próprios 
para este fim (Banho-maria com controle de temperatura).   

(    ) 1                
(    ) 0 

  
(PT12_SSVV) Os sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) 
foram verificados e registrados antes do início da transfusão.   

(    ) 1                
(    ) 0   

(PT13_ AV) Foi utilizado acesso venoso central ou periférico com cateteres de 
grosso calibre (scalp nº 19 e jelco nº 20, 18, 16,14). Foi testado o acesso antes de 
instalar o hemocomponente.   

(    ) 1                
(    ) 0 

  

2. CONDUTA ASSISTENCIAL TRANSFUSIONAL
(PTD1_ SUPERVISÃO) A transfusão foi realizada sob a supervisão médica, 
isto é, pelo menos, um médico presente, que possa intervir em casos de reações 
ou complicações.   

(    ) 1              
(    ) 0 

  
(PTD2_LUVA) Foi utilizada luva de procedimento para manipular o 
hemocomponente.   

(    ) 1              
(    ) 0   

(PTD3_EQUIPO) Foi utilizado equipo para sangue com filtro.E utilizado um 
equipo para cada unidade (bolsa) de concentrado de hemácias e plasma.   

(    ) 1              
(    ) 0   

(PTD4_OBS) Nos primeiros 10 minutos de transfusão o paciente foi 
acompanhado pelo médico ou profissional de saúde qualificado para tal. Durante 
o transcurso do ato transfusional, o paciente foi periodicamente observado para 
possibilitar a detecção precoce de eventuais reações adversas.   

(    ) 1              
(    ) 0 

  

(PTD5_INFUSÃO) Foi respeitado o período máximo de infusão, 4 horas. 
Quando esse período foi ultrapassado, a transfusão foi interrompida e as bolsas 
descartadas. Os concentrados de plaquetas foram infundidos rapidamente assim 
que foi recebido no setor.   

(    ) 1              
(    ) 0 

  
(PTD6_ MED) Foi adicionado medicamento à bolsa do hemocomponente, ou 
infundido em paralelo (na mesma linha venosa).    

(    ) 1              
(    ) 0   

3. CONDUTA ASSISTENCIAL PÓS-TRANSFUSIONAL. 
(PTA1_SSVV)  Foram verificados e registrados os sinais vitais (temperatura, 
respiração, pulso e pressão arterial) do paciente após a transfusão.   

(    ) 1              
(    ) 0   

(PTA2_ANOTAÇÃO) Registro no prontuário do início e  término da transfusão, 
tipo do hemocomponente, nº da bolsa e nome legível do profissional responsável 
pelo procedimento.   

(    ) 1              
(    ) 0 

  
(PTA3_ETIQUETA)  A etiqueta de identificação afixada à bolsa foi conservada 
até o término da infusão   

(    ) 1              
(    ) 0   

(PTA3_COMPLICAÇAO) Em caso de reação transfusional, a transfusão foi 
interrompida imediatamente, foi comunicado ao enfermeiro responsável pelo 
setor e chamado o médico de plantão. Foi examinado o rótulo das bolsas e de 
todos os registros pertinentes, para verificar se houve algum erro na identificação 
do paciente ou das bolsas transfundidas. Foram coletadas amostras para 
hemocultura e amostra para exames imuno-hematológicos do paciente. Tais 
amostras, apropriadamente rotuladas, foram rapidamente remetidas ao serviço de 
hemoterapia, junto com a bolsa que estava sendo transfundida e preenchida a 
ficha de notificação de reação transfusional.   

(    ) 1              
(    ) 0 
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APENDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Br 101, Lagoa Nova- Natal/ RN – Cep: 59072-9, Fone/fax: 

(84)3215-3196 

Email:pgenf@pgen.ufrn.br

Ilmo Sr Dr.José Ricardo Lagreca de Sales Cabral.  

Diretor do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN conta 

atualmente, no seu programa de pós-graduação, com o Curso de Mestrado em 

Enfermagem. Nesse contexto, a mestranda Maisa Arantes da Silva está realizando uma 

pesquisa sobre a atuação dos profissionais de saúde durante o processo transfusional 

na UTI de um hospital universitário, necessitando, portanto, coletar dados que subsidiem 

este estudo junto a essa instituição. 

 Assim sendo, solicitamos de V.Sª. a valiosa colaboração, no sentido de autorizar 

tanto o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a 

utilização do nome da instituição no relatório final da investigação. Salientamos que os 

dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente para realização deste 

trabalho. 

 Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dessa direção, 

agradecemos antecipadamente.               

Natal, _____ de _____________de 2008. 

_____________________________                       ________________________________ 
   Enf ª Maisa Arantes da Silva                                  Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 
               (Mestranda)                                                                    (Orientador) 

(  ) Concordamos com a solicitação                          (  ) Não concordamos com a solicitação 

________________________________ 
 Dr.José Ricardo Lagreca de Sales Cabral. 
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Br 101, Lagoa Nova- Natal/ RN – Cep: 59072-9, Fone/fax: 

(84)3215-3196 

Email:pgenf@pgen.ufrn.br

Ilma Sr.ª Enfª. Neuma Oliveira de Medeiros 

Diretora de enfermagem do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN conta 

atualmente, no seu programa de pós-graduação, com o Curso de Mestrado em 

Enfermagem. Nesse contexto, a mestranda Maisa Arantes da Silva está realizando uma 

pesquisa sobre a atuação dos profissionais de saúde durante o processo transfusional 

na UTI de um hospital universitário, necessitando, portanto, coletar dados que subsidiem 

este estudo junto a essa instituição. 

 Assim sendo, solicitamos de V.Sa. a valiosa colaboração, no sentido de autorizar 

tanto o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a 

utilização do nome da instituição no relatório final da investigação. Salientamos que os 

dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente para realização deste 

trabalho. 

 Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dessa direção, 

agradecemos antecipadamente.               

Natal, _____ de _____________de 2008. 

_____________________________                       ________________________________ 
Enf ª Maisa Arantes da Silva                                  Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

(Mestranda)                                                                           (Orientador) 

(  ) Concordamos com a solicitação                          (  ) Não concordamos com a solicitação 

________________________________ 
 Enfª Neuma Oliveira de Medeiros 
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                                                                                                                       APÊNDICE E 

                                                                                  HHUUOOLL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  

Título do Projeto: “Atuação dos profissionais de enfermagem durante o processo 
transfusional na UTI de um hospital universitário.”

O (a) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente, na qualidade de 
profissional de saúde para a avaliação da assistência aos pacientes durante o processo 
transfusional.  
Justificativa e objetivos da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa importante, pois tem o 
objetivo de analisar a relação do conhecimento dos profissionais de enfermagem na 
assistência ao paciente na UTI do Hospital Universitário durante processo transfusional, 
que poderá trazer melhorias da qualidade da assistência aos pacientes que necessitam da 
terapêutica transfusional, bem como possibilitar uma ampliação da produção científica e 
consequentemente renovação dos conhecimentos nesta área.  
Desconfortos, riscos e benefícios: Os riscos associados à participação neste estudo são 
mínimos e estes serão minimizados pelo cuidado que teremos com os procedimentos que 
realizarmos. Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. 
Nós assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros (outras 
pessoas). Os benefícios em participar deste estudo são decorrentes de avaliarmos a 
assistência prestada aos pacientes durante o processo transfusional.  
As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas mediante a 

autorização prévia da instituição, já concedida, assim como a assinatura deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante e pesquisador, ficando 
estabelecido o sigilo absoluto sobre as informações recebidas e sua identidade por parte do 
pesquisador.    
Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo 
recusar-se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para 
o andamento do trabalho de pesquisa.  
Confidencialidade do estudo: Os registros de sua participação no estudo serão mantidos 
em sigilo. Eles serão guardados e somente os pesquisadores trabalhando com a pesquisa 
terão acesso. Se qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação 
dos participantes não será revelada.  
Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá toda 
assistência e acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo 
entrar em contato com o Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres através do telefone 
(84) 3215-3839 no Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus 
universitário, Lagoa Nova. Se algum dano ocorrer, decorrente da pesquisa, toda assistência 
lhe será assegurada pelo pesquisador e pela instituição. 
Ressarcimento de despesas: Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação 
na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 
Comitê de Ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes-Natal, RN. Informações adicionais podem ser obtidas pelo 
telefone CEP-HUOL, 32023719 - ramal 276. 
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CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
  
Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 
quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar 
voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou 
prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou 
moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 
O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional que 
eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 
qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 
pessoa ou minha família.  

___________________________________________ 
Assinatura do participante 

Compromisso do investigador: 

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com seus 
responsáveis legais. É minha convicção que o (a) entende os riscos, benefícios e 
obrigações relacionados com este projeto.  

________________________________________        Data: _____ / _____  /  ______  
Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

PROJETOS OBJETIVOS METAS 

1. Política 
Nacional de 
Sangue e 
Hemoderivado 
(PNSH) 

Definir uma política única de 
sangue e hemoderivados para 
o país, que garanta a sua 
disponibilidade, segurança e 
qualidade, mediante a 
explicitação das intenções do 
governo para esta área, que 
contemple a participação do 
governo e da sociedade civil. 

Aprovar a lei regulamentadora da 
Política Nacional de Sangue e 
Hemoderivados. 
Formular e implementar o Sistema 
Nacional de Sangue e 
Hemoderivados – SINASAN. 
Elaborar o Plano Nacional de Sangue 
e Hemoderivados – PLANASHE. 

2. Programa 
Nacional de 
Hemoderivado 

Elaborar um programa 
nacional de hemoderivados 
que permita, em curto prazo, 
processar o excedente de 
plasma e, em médio prazo, a 
implementação de até três 
plantas no país buscando a 
autossuficiência em 
hemoderivados. 

Fracionar 100% do excedente de 
plasma estocado no país até 
dezembro de 2001. 
Implantar a primeira fábrica de 
hemoderivados com controle do setor 
público até dezembro de 2003. 

3 . Programa 
de Doação 
Voluntária de 
Sangue – 
PNDVS 

Envolver a sociedade 
brasileira, levando-a a 
participar ativamente do 
processo da doação de 
sangue de forma consciente e 
responsável, através de ações 
educativas e de mobilização 
social, visando à garantia da 
quantidade adequada à 
demanda do país e à 
melhoria da qualidade do 
sangue, componentes e 
derivados.  

Alcançar o índice de coleta de bolsas 
correspondente a 2% da população 
brasileira. 
Atingir o índice de 80% de doações 
espontâneas. 
Atingir o índice de 60% de doadores 
de repetição. 
Reduzir em 50% o índice de 
inaptidão clínica em relação ao ano 
de 1998. 
Reduzir em 50% o índice de 
inaptidão sorológica, por marcador 
em relação ao ano de 1998. 

4. Programa de 
Infra-estrutura 
Física e 
Organizacional 
da 
Hemorrede. 

Proporcionar os meios para 
que se institucionalize no 
país uma rede nacional de 
Unidades Hemoterápicas – 
UH que, atingindo 
capilarmente até as mais 
remotas comunidades, 
assegure a indispensável 
cobertura hemoterápica e a 
qualidade do sangue 
transfundido. 

Diagnosticar e mapear 100% da 
hemorrede pública até dez. 2001. 

Construir, ampliar, reformar e/ou 
equipar 100% dos Hemocentros 
Coordenadores não-conformes até 
dez./ 2001. 
Adequar, ampliar, reformar e/ou 
equipar os Hemocentros Regionais e 
Hemonúcleos não-conformes até 
dez./ 2002. 
Adequar, ampliar, reformar e/ou 
equipar UCT e AT não-conformes 
até dez./ 2003. 
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6. Sistema 
Nacional de 
Informações 
Gerenciais do 
Sangue e 
Hemoderivado 

Fomentar a criação de uma 
Rede Nacional de 
Informações em Sangue e 
Hemoderivados que, 
implantada, permita aos 
diversos gestores nas esferas 
federal, estadual e municipal 
o pleno acesso a dados 
indispensáveis à tomada de 
decisões quanto ao 
gerenciamento em todo o 
processo do sangue na 
hemorrede. 

Implantar o Relatório de Produção 
Mensal (HEMOPROD) até 06/2001; 
Implantar o Cadastro de UH 
(HEMOCAD) até 06/2001; 
Certificar o Programa de 
Informatização de UH 
(HEMOVIDA) até 06/2001; 
Implantar o Programa de 
Informatização 
 das Visas Estaduais (HEMOINSP) 
até 06/2001; 

Implantar a Rede de Informatização 
da Vigilância Sanitária 
(HEMOVISA) até 
12/2002; 
Implantar Sistema de Informação 
Gerencial (HEMOVIDA ou outro) 
em 100% com os Serviços dos 
Hemocentros Coordenador até 
dez/2002. 

7. Controle de 
Qualidade de 
Insumos para 
Hemoterapia 

Desenvolver e consolidar um 
sistema abrangente de 
controle da qualidade dos 
insumos para hemoterapia, 
permanente e efetivo, capaz 
de assegurar a qualidade dos 
produtos em uso no Brasil. 

Implantar um programa anual de 
inspeções nas produtoras, 
distribuidoras e/ ou importadoras; 
Revisar os processos de registro 
segundo a legislação atualizada; 
Implantar sistemas de avaliação da 
qualidade dos insumos; 
Implantar sistema de monitoramento 
de eventos indesejáveis; 
Identificar Lacen’s para participar 
das ações analíticas do programa, 
Inspecionar 90 lotes de bolsas 
anualmente. 

8. Sistema de 
Avaliação 
Externa da 
Qualidade em 
Sorologia e 
Imuno- 
hematologia. 

Garantir a implementação de 
um Sistema de Avaliação 
Externa da Qualidade dos 
testes imuno-hematológicos 
e 
sorológicos, contribuindo 
para a garantia dos resultados 
obtidos nas Unidades 
Hemoterápicas no país. 

Implantar o Programa de Avaliação 
Externa da Qualidade (PAEQ) dos 
ensaios imuno-hematológicos em 
100% dos serviços públicos que 
executam testes imuno-
hematológicos, até dez/2003; 
Implantar o PAEQ dos ensaios 
sorológicos em 100% dos serviços 
públicos que executam sorologia, até 
dez/ 2003; 

9.Programa de 
Qualidade na 
Hemorrede. 

Desenvolver metodologia e 
promover orientação técnica 
para instrumentalizar e 
fomentar as unidades que 
compõem a Hemorrede, para 
a implantação de Programas 

Implantar o Programa da Qualidade 
do Sangue (PQS) em 100% das 
unidades de alta complexidade que 
compõem a hemorrede até 2003, com 
mais de um ciclo de aprendizagem. 



120

de Qualidade no Sistema. 
10.Programa 
Nacional de 
Acreditação de 
Unidades 
Hemoterápicas 
– PNA 

Implementar um modelo de 
avaliação e certificação das 
Unidades de Hemoterapia, 
baseado em padrões 
previamente definidos, com 
vistas a estimular o 
desenvolvimento de uma 
cultura de melhoria dos 
processos das referidas 
unidades, voltada para 
assegurar a qualidade dos 
mesmos e a segurança do ato 
transfusional, do doador ao 
receptor. 

Acreditação de 100% dos serviços de 
hemoterapia que aderirem, até 2003. 

11.Implementa
ção do Sistema 
de Vigilância 
Sanitária do 
Sangue 

Propor ações integradas, 
padronizadas e sistemáticas 
nos níveis Federal, Estadual 
e 
Municipal da Vigilância 
Sanitária do Sangue, assim 
como ampliar o número de 
inspeções em Unidades 
Hemoterápicas, qualificando 
o processo administrativo 
sanitário, a fiscalização e a 
consequente qualidade dos 
produtos e serviços 
oferecidos. 

Treinar 180 novos inspetores até 
06/2001; 
Atualizar 150 inspetores até 06/2001; 
Inspecionar todas as unidades de 
hemoterapia, públicas e privadas uma 
vez ao ano, até 2003; 
Revisar e padronizar as rotinas de 
procedimentos operacionais e 
administrativas até dez/2001. 
Harmonizar o suporte jurídico ao 
Programa. 

12.Hemovigi-
lância 
(introduzido a 
partir de 2001) 

Implantar em todo o 
território 
nacional 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 
hemocomponentes, a fim de 
prevenir seu aparecimento ou 
recorrência. 

Implantação do programa em três 
hemocentros coordenadores para 
teste piloto até dez/2001. 

 Implantação do Programa em 50 
Hospitais Universitários até junho 
/2002. 
Implantação do Programa em 100% 
dos Serviços de Hemoterapia até dez 
/2003. 

Fonte: GGSTO/ANVISA/MS 
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ANEXO III 

FLUXOGRAMA DO CICLO DO SANGUE 

Fonte: Centro de Vigilância Sanitária (CVC). 


