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RESUMO 

Introdução: A transfusão sanguínea consiste na oferta de oxigênio aos tecidos do 
organismo, no controle da hemostasia e do volume sanguíneo, com o intuito de 
reduzir morbimortalidade associada a oferta inadequada deste elemento. A 
prescrição de algum hemocomponente envolve um processo complexo que inicia-se 
desde da doação voluntária de sangue, a realização de triagens clínicas, 
hematológicas e sorológicas e finaliza com o processamento, armazenamento e 
distribuição dos componentes sanguíneos coletados. Os hemocomponentes são 
derivados do sangue total e adquiridos por meio de processos físicos que abrangem 
a centrifugação e congelamento das amostras. Os hemoderivados são derivados em 
escala industrial, a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos. 
Em certas ocasiões, quando realizada de forma adequada, pode ser benéfica, 
reduzindo a morbimortalidade. Este trabalho tem por objetivo revisar na literatura o 
uso da terapia transfusional na prática clínica. Metodologia: Trata-se de um trabalho 
qualitativo, onde buscou-se quantificar a utilização da terapia transfusional na prática 
clínica e seus reflexos na segurança e qualidade do sangue e hemocomponentes 
oferecidos aos pacientes e suas implicações clínicas no prognóstico dos pacientes 
baseado na prática prescricional, cujo os resultados foram coletados através de 
pesquisas bibliográficas nas diferentes fontes de dados, tais como, SCIELO, 
PUBMED E LILACS, no período de 2014 a 2019. Resultados e Discussão: Os 
artigos foram selecionados a partir da variável de interesse, totalizando 28 artigos. A 
seleção foi realizada após a leitura criteriosa dos artigos, onde apenas 04 se 
adequaram ao objetivo proposto do trabalho. Conclusões: O uso da terapia 
transfusional na prática clínica exige da equipe multiprofissional uma maior 
capacitação e aprimoramento sobre o assunto, pois deve-se garantir a qualidade e 
segurança desta técnica para uma melhor prática assistencial. 
 
Palavras-chave: Sangue. Transfusão de sangue. Segurança do sangue.   
 
 
ABSTRACT 
Introduction: Blood transfusion consists of the supply of oxygen to the tissues of the 
body, in the control of hemostasis and blood volume, in order to reduce 
morbimortality associated with the inadequate supply of this element. The 
prescription of some blood components involves a complex process that starts from 
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voluntary donation of blood, clinical, hematological and serological screening, and 
ends with the processing, storage and distribution of blood components collected. 
Hemocomponents are derived from whole blood and acquired by physical processes 
that include centrifugation and freezing of the samples. The plasma derivatives are 
derived on an industrial scale, from the fractionation of plasma by physicochemical 
processes. On certain occasions, when performed properly, it can be beneficial, 
reducing morbidity and mortality. This work aims to review in the literature the use of 
transfusion therapy in clinical practice. Methodology: This is a qualitative study in 
which quantification of the use of transfusion therapy in clinical practice and its 
reflexes on the safety and quality of blood and blood components offered to patients 
and their clinical implications in the prognosis of patients based on prescriptive 
practice, whose results were collected through bibliographic research in the different 
data sources, such as SCIELO, PUBMED and LILACS, from 2014 to 2019. Results 
and Discussion: The articles were selected from the variable of interest, totaling 28 
articles. The selection was made after the careful reading of the articles, where only 
04 were adequate to the proposed objective of the work. Conclusions: The use of 
transfusion therapy in clinical practice requires that the multiprofessional team be 
better trained and improved on the subject, since it is necessary to guarantee the 
quality and safety of this technique for a better care practice. 
 
Keywords: Blood. Blood transfusion. Blood safety. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A terapia transfusional consiste em reduzir a morbimortalidade associada à 
oferta inadequada de Oxigênio (O2) aos tecidos no organismo, manter o volume 
sanguíneo e a hemostasia, onde é realizado a transferência de um componente 
sanguíneo do doador para um receptor, baseado em uma avaliação clínica e 
laboratorial que são fatores importantes na determinação das necessidades 
transfusionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

A hemotransfusão é um procedimento complexo, sendo necessário 
conhecimento específicos por parte de profissionais envolvidos no processo, haja 
vista, a necessidade de cuidados especializados desde o manuseio, preparo, 
administração e na identificação de complicações agudas ou tardias (FAQUETTI et 
al., 2014). 
 A prescrição de hemocomponentes envolve uma estrutura complexa, por 
meio de um processo cíclico, que inicia com a doação de sangue por parte da 
população, envolve a triagem clínica, hematológica e sorológica dos indivíduos aptos 
e finaliza com o processamento, armazenamento e distribuição dos componentes 
sanguíneos coletados (FLAUSINO et al., 2015). 

A transfusão sanguínea de hemocomponentes é uma tecnologia de suma 
relevância na terapêutica moderna, visto a necessidade de uso racional e adequado 
devido às condições de morbidade e mortalidade significativas envolvidas durante 
todo este processo, podendo salvar vidas ou melhorar a saúde de indivíduos. 
Portanto, este trabalho justifica-se pela necessidade de garantir a segurança e 
qualidade do sangue e hemocomponentes oferecidos aos pacientes e suas 
implicações clínicas no prognóstico dos pacientes baseado na prática prescricional.  
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Assim, esta pesquisa tem por objetivo revisar na literatura o uso da terapia 
transfusional na prática clínica. 
 

METODOLOGIA 

 
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, coletados a partir 

das bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PUBMED e 
LILACS. Trata-se de um trabalho qualitativo de caráter quantitativo onde buscou-se 
quantificar a utilização da terapia transfusional na prática clínica e seus reflexos na 
segurança e qualidade do sangue e hemocomponentes oferecidos aos pacientes e 
suas implicações clínicas no prognóstico dos pacientes baseado na prática 
prescricional, sendo utilizado as seguintes palavras-chave em português: sangue, 
transfusão de sangue e segurança do sangue. Foram utilizados ainda as palavras-
chaves em inglês: Blood, Blood transfusion and Blood safety. 

Os artigos foram selecionados a partir da variável de interesse, totalizando 28 
artigos publicados no período de 2014 a 2019, no idioma português, todos os tipos 
de delineamentos metodológicos foram aceitos, onde apenas 04 artigos adequaram 
ao objetivo proposto do trabalho. 

Os critérios de inclusão foram publicações no período de 2014 a 2019, além 
de serem artigos completos com domínio público e escritos em português e inglês 
que apresentavam alguma correlação no título ou resumo com os descritores acima 
citados. Foram excluídos os artigos com duplicidade, que não atendiam aos 
descritores e estavam fora do período pesquisado. 

Os dados foram separados e apresentados em forma de tabela, construídos 
com o auxílio do Word e Excel. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
 Foram pesquisados no total 28 artigos científicos sobre a terapia transfusional 
na prática clínica, onde apenas 04 atenderam aos critérios do estudo. A distribuição 
seguiu os seguintes critérios: autor; ano, nome do artigo e revista em que foi 
publicado, conforme descrito posteriormente na tabela 01. 
 
Tabela 01 – Estudos segundo o autor; ano nome do artigo e revista publicada. 
 

Autor; Ano Nome do Artigo Revista 

SOUSA et al., 2014 Plasma fresco congelado, 

plaquetas e 

crioprecipitado: quando e 

como usar 

Revista Médica de Minas 

Gerais 

GRANDI et al., 2018 Hemovigilância: a 

experiência da notificação 

de reações transfusionais 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 
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em Hospital Universitário 

VASUDEV et al., 2016 

Transfusion-related 

adverse reactions: From 

institutional hemovigilance 

effort to National 

Hemovigilance program 

 

Asian Journal of 

Transfuion Science 

DUARTE et al., 2017 Knowledge about blood 

transfusion in a critical 

unit of a 

Teaching hospital 

 

Bioscience Journal 

 

 Sousa et al. (2014), afirma que apenas 8% da população mundial tem acesso 
ao sangue “seguro” para a transfusão, devidamente coletados e testados. Apenas 
30% da nação mundial possui serviço transfusional que atenda a seu país de forma 
integrada, onde os pacientes podem serem melhores tratados pela administração 
das frações específicas do sangue que carecem do que pelo sangue total. 

No estudo de Grandi et al. (2019) em um hospital de São Paulo foi notificado 
1548 reações transfusionais imediatas para a ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) no período de maio de 2002 a dezembro de 2016, sendo que o 
número de notificações variou de acordo com o período e o sistema de 
hemovigilância, tendo o menor percentual em crianças e adolescentes e com maior 
prevalência nas unidades de pacientes oncológicos, seguidos das Unidades de 
Clínica Médica e Emergência. E os principais hemocomponentes das reações 
tranfusionais foram Concentrado de Hemácias (72,5%), seguido do Concentrado de 
Plaquetas (17,2%). 

Vasudev et al. (2016) descreve as principais reações transfusionais 
notificadas no período de 01 de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2012 no 
departamento de pós graduação em imunohematologia e medicina transfusional da 
faculdade de medicina do Governo, em Jammu, foram identificadas a reação 
hemolítica aguda de transfusão que representava 7,1% dos casos, hemólise 
imediata por imunidade (2,3%), hemólise não imune (4,7%) e reação transfusional 
não hemolítica aguda (88%), onde aconteceram nos serviços de oncologia (32%), 
clínica médica (19%), clínica cirúrgica (19%) e clínica ginecológica e obstétrica 
(13%). 

 Duarte et al. (2017) ressalta em seu estudo que a maioria dos profissionais 
que realização a administração do sangue nos pacientes, principalmente a equipe 
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de enfermagem, afirmam ter passado por treinamentos ou orientações da prática 
transfusional pela instituição de trabalhos, em relação ao conhecimento sobre a 
transfusão sanguínea a pontuação média geral foi de 52, 7% e nenhum profissional 
respondeu corretamente todas as questões. 

 

CONCLUSÕES 
 
 O uso da terapia transfusional na prática clínica exige da equipe 
multiprofissional uma maior capacitação e aprimoramento sobre o assunto, visto que 
o processo transfusional é altamente complexo, onde deve-se garantir a qualidade e 
segurança desta técnica para uma melhor prática assistencial resultando em 
benefícios para todos os envolvidos. 
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