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ObjetivoObjetivo

�� Conhecer os principais componentes do Conhecer os principais componentes do 

sangue e suas indicasangue e suas indicaçções,ões,

�� conhecer alguns procedimentos conhecer alguns procedimentos 

especiais e especiais e 

�� identificar as principais intercorrências identificar as principais intercorrências 

transfusionais.transfusionais.



RoteiroRoteiro

�� HemocomponentesHemocomponentes

�� HemoderivadosHemoderivados

�� Transfusão maciTransfusão maciççaa

�� Procedimentos especiaisProcedimentos especiais

�� ReaReaçções transfusionaisões transfusionais



TTóópicospicos

�� HemocomponentesHemocomponentes

�� Sangue totalSangue total

�� Concentrado de hemConcentrado de hemááciascias

�� Concentrado de plaquetasConcentrado de plaquetas

�� Plasma fresco congeladoPlasma fresco congelado

�� Plasma simplesPlasma simples

�� CrioprecipitadoCrioprecipitado

�� HemoderivadosHemoderivados



TTóópicospicos

�� Transfusão maciTransfusão maciççaa

�� Procedimentos especiais:Procedimentos especiais:

�� AutotransfusãoAutotransfusão

�� AfAfééresesreses

�� ReaReaçções transfusionais:ões transfusionais:

�� AgudasAgudas

�� TardiasTardias



Sangue totalSangue total

�� Não disponNão disponíível atualmente.vel atualmente.

�� ConservaConservaçção: 35 dias (4ão: 35 dias (4°°C).  C).  

�� Necessita de provas de compatibilidade.Necessita de provas de compatibilidade.

�� IndicaIndicaçção: sangramento ativo com perda ão: sangramento ativo com perda 

superior a 20%.superior a 20%.

�� Adultos:1 unidade Adultos:1 unidade -- elevaelevaçção 1 g/dl Hbão 1 g/dl Hb

CrianCriançças: 8ml/kg as: 8ml/kg –– elevaelevaçção 1g/dl Hb ão 1g/dl Hb 



Concentrado de hemConcentrado de hemááciascias

�� 300 ml volume e 65 a 75 % Htc.300 ml volume e 65 a 75 % Htc.

�� ConservaConservaçção: 35 dias (4ão: 35 dias (4°°C).  C).  

�� Necessita de provas de compatibilidade.Necessita de provas de compatibilidade.

�� IndicaIndicaçções: anemias, cirurgias, perdas agudas, ões: anemias, cirurgias, perdas agudas, 
etc.etc.

�� < 8 g/dl < 8 g/dl -- indicaindicaççãoão

�� 8 8 –– 10 g/dl 10 g/dl -- avaliaavaliaçção clão clíínicanica

�� > 10 g/dl > 10 g/dl -- não hnão háá indicaindicaççãoão

�� Adultos:1 unidade Adultos:1 unidade -- elevaelevaçção 1 g/dl Hbão 1 g/dl Hb

CrianCriançças: 8ml/kg as: 8ml/kg -- elevaelevaçção 1g/dl Hb ão 1g/dl Hb 



Concentrado de plaquetasConcentrado de plaquetas

�� Aprox. 70 ml volume  e  5,5 x 10Aprox. 70 ml volume  e  5,5 x 1010 10 plaquetas.plaquetas.

�� ConservaConservaçção: 5 dias (22ão: 5 dias (22°°C com agitaC com agitaçção).ão).

�� Necessita apenas tipagem e PAI.Necessita apenas tipagem e PAI.

�� Dose: 1 unidade/ 10Kg de peso.Dose: 1 unidade/ 10Kg de peso.

�� AfAféérese rese –– 1 U aprox. 8 U de coleta de sg total.1 U aprox. 8 U de coleta de sg total.

�� IndicaIndicaçções: ões: 

�� ProfilProfilááticatica

�� TerapêuticaTerapêutica



Concentrado de plaquetasConcentrado de plaquetas

�� ProfilProfiláática:tica:

�� < 10.000 plaq./< 10.000 plaq./µµl.l.

�� < 20.000 plaq./< 20.000 plaq./µµll: febre, sepse.: febre, sepse.

�� < 50.000 plaq./< 50.000 plaq./µµll: procedimento invasivo.: procedimento invasivo.

�� Terapêutica:Terapêutica:

�� Sangramento < 50.000 Sangramento < 50.000 plaquetas/plaquetas/µµl.l.

�� Procedimentos cirProcedimentos cirúúrgicos.rgicos.

�� Transfusão maciTransfusão maciçça.a.

�� Coagulopatias (criteriosa).Coagulopatias (criteriosa).



Plasma fresco congeladoPlasma fresco congelado

�� Aproximadamente 200 ml. ContAproximadamente 200 ml. Contéém fatores de m fatores de 

coagulacoagulaçção.ão.

�� ConservaConservaçção:  2 anos (< ão:  2 anos (< --30 C30 C°°))

1 ano (entre 1 ano (entre --20 e 20 e --30C30C°°))

�� Necessita apenas tipagem e PAI.Necessita apenas tipagem e PAI.

�� IndicaIndicaçção: Coagulopatias , Afão: Coagulopatias , Afééreses.reses.

�� Dose: 10 a 15 ml/kg/dose.Dose: 10 a 15 ml/kg/dose.



Plasma simplesPlasma simples

�� Componente obtido a partir do plasma do Componente obtido a partir do plasma do 

qual foram retirados os fatores de qual foram retirados os fatores de 

coagulacoagulaçção (crioprecipitado).ão (crioprecipitado).

�� UtilizaUtilizaçção para hemoderivados (albumina, ão para hemoderivados (albumina, 

gamaglobulina,etc.gamaglobulina,etc.))



CrioprecipitadoCrioprecipitado

�� ContContéém fibrinogênio, FVIII, FVIIIVW, FXIII.m fibrinogênio, FVIII, FVIIIVW, FXIII.

�� ConservaConservaçção:  2 anos (< ão:  2 anos (< --30 C30 C°°))

1 ano (entre 1 ano (entre --20 e 20 e --30C30C°°))

�� Necessita apenas tipagem e PAI.Necessita apenas tipagem e PAI.

�� Necessita de formalizaNecessita de formalizaçção da solicitaão da solicitaçção de ão de 
transfusão.transfusão.

�� IndicaIndicaçção em coagulopatias especão em coagulopatias especííficas, ficas, 
onde honde háá falta de determinados fatores.falta de determinados fatores.

�� Dose: 1Dose: 1--2 U/ 10Kg. 2 U/ 10Kg. 



Outros hemocomponentesOutros hemocomponentes

�� LeucorreduLeucorreduçção : concentrados de ão : concentrados de 

hemhemáácias e plaquetas.cias e plaquetas.

�� IrradiaIrradiaçção: concentrados de hemão: concentrados de hemáácias e cias e 

plaquetas.plaquetas.

�� Concentrado de hemConcentrado de hemáácias lavadas.cias lavadas.

�� Concentrado de granulConcentrado de granulóócitos.citos.



HemoderivadosHemoderivados

�� Concentrado de FVIII, FIX.Concentrado de FVIII, FIX.

�� Concentrado de complexo Concentrado de complexo 

protrombprotrombííniconico

�� AlbuminaAlbumina

�� GamaglobulinasGamaglobulinas



Transfusão maciTransfusão maciççaa

�� Transfusão de 1 volemia em atTransfusão de 1 volemia em atéé 24 horas ou 24 horas ou 

50% da volemia em 3 horas.50% da volemia em 3 horas.

�� Protocolos para reposiProtocolos para reposiçção adequada.ão adequada.

�� ComplicaComplicaçções:ões:

�� Coagulopatias  Coagulopatias  

�� CIVDCIVD

�� Hiportemia, hemHiportemia, hemóólise mecânica.lise mecânica.

�� Hiperpotassemia, intoxic. pelo citrato.Hiperpotassemia, intoxic. pelo citrato.



Procedimentos especiaisProcedimentos especiais

�� Autotransfusão:Autotransfusão:

�� IndicaIndicaçções.ões.

�� ContraContra--indicaindicaçções.ões.

�� TTéécnicas.cnicas.

�� PrPréé--depdepóósitosito

�� RecuperaRecuperaçção intraão intra--operatoperatóóriasrias

�� HemodiluiHemodiluiçção.ão.



Procedimentos especiaisProcedimentos especiais

�� AfAfééresesreses

�� TerapêuticaTerapêutica

�� Plasmaferese, eritrocitaferese.Plasmaferese, eritrocitaferese.

�� Não terapêuticaNão terapêutica

�� PlaquetaferesePlaquetaferese



ReaReaçções Transfusionaisões Transfusionais

�� Agudas Agudas 

�� TardiasTardias



ReaReaçções transfusionais agudasões transfusionais agudas

�� HemolHemolíílica Aguda lica Aguda 

�� Grave, fatal. Incompatibilidade ABO.Grave, fatal. Incompatibilidade ABO.

�� Febril não hemolFebril não hemolííticatica

�� Mais freqMais freqüüente. ente. 

�� AlAléérgicargica

�� AnafilAnafilááticatica

�� TRALITRALI

�� GVHDGVHD ppóóss--transfusionaltransfusional



ReaReaçções transfusionais tardiasões transfusionais tardias

�� HemolHemolíítica tardia.tica tardia.

�� ImunomodulaImunomodulaçção.ão.

�� MalignidadeMalignidade

�� InfecInfecççãoão

�� InfecInfecçção.ão.

�� ViraisVirais

�� BacterianasBacterianas





Obrigada!Obrigada!

macsoares@hemato.epm.brmacsoares@hemato.epm.br


