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RESUMO 

 

Na atualidade, diversificadas terapias alternativas com a utilização de sangue, possuem 

disponibilidade para o uso, as quais objetivam a diminuição dos riscos e de reações adversas, 

a transmissibilidade de patologias e o respeito à autonomia e direitos do paciente. Também, 

visam à manutenção dos bancos de sangue, a rápida evolução de recuperação dos pacientes no 

período pós-operatório e como consequência um tempo reduzido de internação. Este estudo 

teve como objetivo conhecer as terapias alternativas para minimizar as transfusões 

sanguíneas. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura de caráter exploratório. Os 

métodos alternativos à transfusão sanguínea demonstram que as novas técnicas proporcionam 

benefícios que objetivam uma melhora do cliente que encontra-se hospitalizado, assim como a 

segurança na utilização de hemoderivados e hemocomponentes. Além do que os usos de 

medidas alternativas garantem uma segurança ao paciente quando o resguarda de uma 

eminente contaminação e a utilização desses métodos em específicos casos pode ser como 

auxílio para o processo de regeneração celular, assim com uma cicatrização efetiva. Portanto, 

a utilização das terapias alternativas quanto maior for sua aplicabilidade, maior será a 

possibilidade de tratamento sem a utilização das transfusões sanguíneas, reduzindo custos e 

possíveis reações adversas. 
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ABSTRACT 

 

Currently, various alternative therapies with the use of blood have availability for use, which 

are aimed at reducing the risks and adverse reactions, the transmissibility of conditions and 

respect for the autonomy and rights of the patient. Also, aim to maintain blood banks, the 

rapid evolution of recovery of patients in the postoperative period and result in a reduced 

length of hospital stay. This study aimed to identify alternative therapies to minimize blood 

transfusions. This is an exploratory literature review of research. Alternative methods to blood 

transfusion demonstrate that new technologies provide benefits that aim to improve a client 

who is hospitalized, as well as to the safety of blood products and blood products. In addition 

to the use of alternative measures ensure patient safety when the guards of an imminent 

contamination and the use of these methods in specific cases may be as an aid in the 

regenerative process, and with an effective wound healing. Therefore, the application of 

alternative therapies greater applicability, the greater the possibility of treatment without the 

use of blood transfusions, reducing costs and possible adverse reactions. 

 

KEY WORDS: 

 

Alternative therapies. blood transfusions. Adverse reactions. 

 

1 INTRODUÇÃO 

            Ocasionalmente a utilização de sangue homólogo tornou-se uma prática inadequada, 

sendo assim seu real uso sem as necessidades necessárias para a sua aplicabilidade, o que 

aumenta consideravelmente os riscos concernentes à prática transfusional (SILVA et al., 

2013).   

Na atualidade, diversificadas terapias alternativas estão disponíveis para o uso, as 

quais objetivam a diminuição dos riscos e de reações adversas, a transmissibilidade de 

patologias e o respeito à autonomia e direitos do paciente. Também, visam à manutenção dos 

bancos de sangue, os quais encontram-se cada vez mais reduzidos e escassos em decorrência 

da grande demanda, a rápida evolução de recuperação dos pacientes no período pós-

operatório e como consequência um tempo reduzido de internação e/ou de ocupação leitos em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), proporcionando assim uma redução de custos para o 

sistema de saúde (ANDRADE, 2014).   

Variadas transfusões sanguíneas tem sido realizada utilizando como critérios os níveis 

de hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht). Os profissionais de saúde habilitados nas 

alternativas à utilização do sangue, são poucos e do mesmo modo iguala-se ao não 
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conhecimento destas alternativas por maioria dos pacientes. Sendo dever e fundamento que os 

profissionais de saúde tenham o conhecimento sobre o referente assunto e desta forma 

transmita aos pacientes quanto os riscos de uma transfusão assim como os métodos 

alternativos existentes, proporcionando aos mesmos a autonomia de escolha sobre o melhor 

tratamento (FRANÇA, 2014).        

 O profissional enfermeiro tem sua atuação inclusa frente às terapias alternativas nos 

campos assistenciais, educativos e de pesquisa, constituindo-se como uma prática 

especializada, uma vez que o profissional enfermeiro deve possuir pleno conhecimento para 

que se tenha a possibilidade de implementação da assistência de enfermagem (SILVA, 2013).

 Ainda, ao enfermeiro, sua participação assistencial é de fundamental importância, 

visto que, orientam os pacientes e familiares para o cuidado de si e do tratamento, utilizam o 

processo de enfermagem em todas as suas etapas na assistência ao paciente, identificam, 

preveninem e tratam complicações que possam ocorrer durante o tratamento e estabelecem 

normas e rotinas para a prevenção e controles de infecção (FERREIRA, 2016). 

A identificação com a temática surgiu no decorrer dos estágios do curso de graduação, 

onde se evidenciaram conflitos entre a equipe interdisciplinar, sendo alguns considerados até 

dilemas éticos em situações de urgência e emergência, pois envolviam conflitos científicos, 

religiosos e legais. Diante disso, houve o grande interesse na ampliação de conhecimento na 

área, visando discutir as principais alternativas e possibilidades terapêuticas usadas nessas 

situações e quando não usadas, quais são as suas justificativas. 

Este estudo justifica-se pela escassez de produções e publicações científicas sobre este 

tema e tem como relevância, principalmente, o contexto social de construir e divulgar 

conhecimento sobre este assunto e conhecer os métodos alternativos à transfusão, que é um 

direito inerente ao paciente e a sua família, bem como a sua escolha ou não. 

Diante disso, este estudo tem como objetivo geral conhecer as terapias alternativas 

para minimizar as transfusões sanguíneas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Este estudo refere-se a uma pesquisa de revisão de literatura de caráter exploratório. 

Para Moresi (2003), esta pesquisa caracteriza-se como uma das etapas fundamentais 

para um estudo, pois proporciona a fundamentação teórica referente ao tema proposto e o 
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desenvolvimento de construção do conceito que proporcionará o suporte para a pesquisa. 

Sendo o resultado das análises e levantamentos que já foram publicados sobre o tema da 

pesquisa.            

 Last (2001) conceitua a pesquisa exploratória como sendo o estudo que possui como 

principal objetivo, explicar e não somente descrever uma situação e o entendimento dos 

mecanismos de ação. Tendo como objetivo proporcionar um maior entendimento com o tema, 

visando o tornar mais explicito, favorecendo o desenvolvimento de hipóteses.   

 O levantamento bibliográfico sucedeu-se por meio de materiais que foram publicados 

e analisados através de meios eletrônicos e escritos, como artigos científicos, livros e páginas 

de website. Como meios de consulta para esta revisão foram utilizadas como fontes de dados, 

as seguintes bases científicas: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Lilacs (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF (Base de Dados de 

Enfermagem) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), assim 

como consultas ao acervo da biblioteca do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/MACEIÓ. 

Utilizaram-se como palavras chave: “terapias alternativas”, “transfusão de sangue”; e 

“reações adversas”. A partir das palavras chave foram estabelecidos os seguintes 

cruzamentos: “terapias alternativas” AND, “transfusão de sangue”, “terapias alternativas” 

AND “reações adversas”, objetivando realizar o máximo de cruzamentos possíveis. Como 

critérios de inclusão utilizou-se artigos na língua portuguesa, com publicações dos últimos 

dez anos. Na qual estivessem presentes em uma ou mais alternativas ás transfusões 

sanguíneas, excluindo os artigos incompletos com títulos que não se relacionava diretamente 

com o tema da pesquisa, ou que não possuíam dados relacionados com o objeto do estudo. 

 No LILACS a busca utilizando o cruzamento “terapias alternativas” AND “transfusão 

de sangue” resultou em 3 artigos, dos quais 2 foram excluídos, e 1 contemplavam o tema do 

estudo. Ao que se relaciona ao cruzamento “terapias alternativas” AND “reações adversas” 

durante a pesquisa não se encontrou publicações.     

No BDENF não houve artigos correspondentes à estratégia “terapias alternativas” 

AND “transfusão de sangue” e ao que se relaciona ao cruzamento “terapias alternativas” 

AND “reações adversas” durante a pesquisa não se encontrou publicações. 

No SCIELO não houveram artigos que fossem evidenciados relacionados às 

estratégias de busca. 
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No banco de dados MEDLINE, a busca resultou em 62 publicações, 14 em ”terapias 

alternativas” AND “transfusão de sangue” e 48 em “terapias alternativas” AND “reações 

adversas”. Os artigos excluídos forma 42 dos quais 30 eram de idiomas estrangeiros e 12 

eram publicações de períodos que não correspondiam com os anos selecionados para estudo, 

sendo selecionados 20 que pertenciam aos critérios estudados.  

Assim, no geral, foram encontradas 65 publicações, 44 excluídas e 21 selecionadas 

para compor a amostra da pesquisa. 

O resultado da busca pelos artigos encontra-se evidenciado na tabela a seguir: 

 

Quadro 1: Descreve as bases de dados, os cruzamentos realizados, artigos encontrados e 

excluídos e os selecionados. 

 

BASE DE 

DADOS 

CRUZAMENTO ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

ARTIGOS 

EXCLUÍDOS 

ARTIGOS 

SELECIONADOS 

 

 

 

LILACS 

Terapias 

alternativas 

AND transfusão 

de sangue 

 

3 

 

2 

 

1 

Terapias 

alternativas 

AND reações 

adversas 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

BDENF 

Terapias 

alternativas 

AND transfusão 

de sangue 

 

0 

 

0 

 

0 

Terapias 

alternativas 

AND reações 

adversas 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

SCIELO 

Terapias 

alternativas 

AND transfusão 

0 0 0 
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de sangue 

Terapias 

alternativas 

AND reações 

adversas 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

MEDLINE 

Terapias 

alternativas 

AND transfusão 

de sangue 

 

14 

 

10 

 

4 

Terapias 

alternativas 

AND reações 

adversas 

 

48 

 

32 

 

16 

TOTAL  65 44 21 

  

Baseado na leitura dos estudos publicados, visando responder o objetivo do estudo, 

evidenciou-se a necessidade de discutimos: indicações para as transfusões sanguíneas; reações 

adversas; processos alternativos. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

      

O sangue é um componente vital do organismo humano, sendo de grande 

preciosidade, visto que exerce funções essenciais para a vida. Apesar de haver uma triagem 

rigorosa do doador e da testagem sanguínea existem patologias que podem ser transmitidas 

pelos componentes do sangue, em decorrência dos malefícios que o sangue. Existem 

tratamentos alternativos as transfusões sanguíneas, tais como: terapias de oxigênio e os 

expansores do volume do sangue, as respectivas alternativas trazem benefícios que 

possibilitam a melhora ao paciente hospitalizado assim como segurança na utilização de 

hemoderivados e hemocomponentes (FERREIRA, 2016).     

 Segundo o mesmo autor, a hemoterapia é um dos tratamentos utilizados como método 

terapêutico alternativo de maior eficácia para determinadas patologias e para a reposição de 

hemoderivados e hemocomponentes cruciais a vida. A transfusão sanguínea é a passagem de 
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componentes do sangue os quais são específicos para a real necessidade do paciente, 

objetivando proporcionar diversificados benefícios e assim manter o abastecimento dos 

bancos de sangue. 

A transfusão sanguínea deve ser executada de forma segura, por profissionais de saúde 

qualificados, com pleno conhecimento e em condições seguras com materiais favoráveis para 

o atendimento de possíveis complicações que possam ocorrer, pois este tipo de procedimento 

possui o advento de possíveis riscos. O sangue total possui partes denominadas de 

hemocomponentes. Tem-se a consideração de que os hemoderivados são componentes que 

são produzidos por meio da industrialização do plasma: globulinas, fatores de coagulação e 

albumina (BASTOS, 2016). A figura 1 a seguir demonstra como o sangue é fracionado: 

 

Figura 1: Descrição do fracionamento do sangue total em hemoderivados e 

hemocomponentes.  

 

Hemocomponentes 

Hemoderivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, Eliete; BARROS, Aparecida; SILVA, Maria; SOUZA, Wbiratan, 2016. 
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3.1 INDICAÇÕES PARA AS TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS 

 

Em situações de normovolemia indivíduos que recebem concentrado de hemácias em 

condições baixas, em decorrência da menor viscosidade e maior velocidade que se 

desenvolvem. De acordo com o guia do Ministério da Saúde (2010), para a utilização de 

hemocomponentes, se utilizará as principais indicações descritas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1- Principais indicações das transfusões sanguíneas: 

INDICAÇÕES DAS TRANFUSÕES SANGUÍNEAS 

HEMOCOPONENTES INDICAÇÃO PARA USO 

CONCENTRADO DE HEMÁCIAS Hemorragias agudas 

Anemia normovolêmica 

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas 

Cardiopatias isquêmicas 

CONCENTRADO DE PLAQUETAS Plaquetopenias por falência medular 

Plaquetopenias por tempo determinado 

Cardíacos cirúrgicos, com utilização de circulação 

extracorpórea por tempos superiores a 90-120min 

PLASMA FRESCO CONGELADO Deficiências de múltiplos fatores de coagulação 

Sangramento severo causado por uso de 

anticoagulante 

Revisão urgente da anticoagulação 

Púrpura  

Trombocitopênica 

Trombótica 

CRIOPRECIPITADO  Hipofibrinogenemia congênita ou adquirida 

 Hipofibrinogenemia ou deficiência de Fator XIII 

SANGUE TOTAL  Exsanguíneo transfusão nos casos de doenças 

hemolítica do Recém Nascido 

 Hiperbilirrubinemia com risco de kernicterus 

Fonte: Guia de condutas hemoterápicas do hospital Sírio-libanês-SP, (2010). 
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3.2 REAÇÕES ADVERSAS 

 

 As inúmeras complicações associadas à transfusão sanguínea relacionam-se a 

intervenção cirúrgica cardíaca com crescimento significativo nos últimos anos, havendo a 

possibilidade de ocasionar septicemia grave, processo infeccioso no esterno, mortalidade 

hospitalar, dentre outros. Deste modo, a transfusão de sangue possui uma associação à 

elevação dos números de casos e taxas de mortalidade hospitalar (PEDROSA, 2013).  

 Além dessas complicações, podem surgir reações transfusionais que podem ser de 

origem imunológica tardia ou imediata e não imunológica assim como reações hemolíticas ou 

febris, dentre outras. As complicações transfusionais são caracterizadas como um grupo 

heterogêneo com aspectos adversos os quais se associam a transfusão de hemoderivados e 

hemocomponentes (PEDROSA, 2013).       

 As transfusões podem provocar riscos de característica irreversível para o receptor, 

mesmo com a utilização de medidas de segurança. Estes riscos relacionam-se a diversificadas 

causas, como falha humana ao que se relaciona a identificação dos pacientes, equipamentos e 

materiais inadequados (LIMA et al., 2016).  

O quadro a seguir descreve as principais reações adversas:   

 

 

                                                                   IMUNE                             NÃO-IMUNE 

IMEDIATO Reação febril não-hemolítica 

(RFNH) 

Sobrecarga volêmica 

Reação hemolítica aguda 

(RHA) 

Contaminação 

bacteriana 

Reação alérgica (leve, 

moderada, grave) 

Hipotensão por 

inibidor da ECA 

(Enzima Conversora 

de Angiotensina) 

TRALI (Transfusion Related 

Lung Injury).  

Hemólise não-imune 

 Hipocalcemia 

Embolia aérea 

              Quadro 2- Principais reações adversas:  

 

sanguíneas:  
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Hipotermia 

TARDIA Aloimunização eritrocitária Hemossiderose 

 

Aloimunização HLA 

(antígenos de 

histocompatibilidades)  

Doenças infecciosas 

Reação enxerto x hospedeiro  

Purpura pós-tranfusional 

Imunomodulação 

Fonte: Guia para o uso de hemocomponentes do Ministério da Saúde, 2010 (modificado).  

 

3.3 PROCESSOS ALTERNATIVOS 

 

  Existem tratamento alternativos que tem a funcionalidade de salvar vidas. Entre eles 

destacam-se os dispositivos cirúrgicos para reduzir a perda sanguínea (eletocautérico. Cirurgia 

a laser e o coagulador com raio de argônico); anestésicas com o objetivo de limitar a perda 

sanguínea (a hemodiluição a qual é um procedimento em que o sangue é extraído no início do 

procedimento cirúrgico e armazenado, ocorrendo substituição por soluções cristalóides com 

expansores do volume do plasma), estando em diluição, se haver sangramento, será menor a 

perda de sangue e técnicas cirúrgicas (SILVA, 2013). 

 

[...] a administração de eritropoietina (EPO), substância que estimula a 

produção de hemácias e consequentemente aumenta os valores de 

hemoglobina no sangue, devendo ser administrada principalmente no período 

pré- operatório. O controle da hemorragia, que pode estar presente em 

cirurgias, traumas e patologias, pode ser evitado com o uso de eletro-cautério, 

tampão de cola de fibrina, impedindo o sangramento após a dissecagem em 

uma cirurgia e com coagulação induzida através de feixes do gás argônio 

(PEREIRA, 2014, p. 570).  

 

 Outras alternativas, relacionam-se aos Carreadores de Oxigênio Livre de Células 

(CAOLC), os quais são fluídos que quando injetados na circulação sanguínea, possuem 

grande contribuição para a liberação e o transporte de oxigênio aos tecidos e são classificados 

em dois grupos, os quais são: os abióticos em que são produtos de característica química se 

forma geral sintéticos objetivando a liberação de oxigênio aos tecidos, que são a produção de 

componentes de caráter injetáveis, como exemplo as emulsões de perfluoroquímicos (PFCs); 
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os biossinteticos em que imitam a natureza com a utilização de produtos embasados em 

hemoglobina para a propagação de sangue para os tecidos, em que a produção de fluidos 

injetáveis baseiam-se nas modificações químicas de hemoglonina (Hb) (LARANJEIRA, 

2016).            

 Os CAOLC possuem diversificadas vantagens, tais como: caracterizam-se por não 

possuírem a necessidade da realização do teste de tipagem sanguínea e de hemaglutinação 

antes da transfusão, deste modo os riscos para transmissão de patologias por meio de vírus e 

bactérias são diminuídos (BARRADAS, 2013). 

 A hemodiluição normovolêmica aguda, é um processo alternativo o qual é utilizado 

desde a década de 60, com o objetivo de reduzir e também promover a não transfusão de 

sangue homólogo, em que consiste na retirada de uma determinada quantidade de sangue do 

paciente e ao mesmo tempo realizar a introdução de soluções colóides com o intuito de 

realizar a manutenção do volume. Apesar de o indivíduo ficar anêmico, ele vai permanecer 

hemodinamicamente estável. Visto que, quando ocorre a redução do concentrado de 

hemoglobina por meio da diluição, o sangue que foi perdido durante o procedimento cirúrgico 

terá menos hemoglobina (SANTOS, 2014). 

 

[...] se a uma perda de 1000 mL de sangue durante a cirurgia em um paciente que 

contenha concentração de hemoglobina de 14 g / dL, sua perda será de 140 gramas 

de hemoglobina, enquanto que em um paciente que foi hemodiluído a uma 

concentração de 8, sua perda será de 80 gramas, ou seja, uma redução de 60 gramas 

de hemoglobina. Após a conclusão do procedimento cirúrgico ou em qualquer outro 

momento crítico, o sangue retirado do paciente será devolvido, sendo assim, quanto 

maior for o nível do hematócrito, maior quantidade será recolhido para atingir o 

hematócrito alvo. Portanto, em cirurgias eletivas, estratégias para elevar o nível do 

hematócrito devem ser utilizados: eritropoietina (50 - 100 mg / kg, 3 vezes / semana, 

por via subcutânea), sulfato ferroso (200 - 400 mg / dia) e ácido fólico (0,5 - 1,0 mg 

/ dia) (PEREIRA, 2014, p. 571).  

 

 O quadro a seguir descreve as indicações, contra-indicações, vantagens e desvantagens 

da hemodiluição normovolêmica aguda:   

 

Quadro 3- Indicações, contra indicações, vantagens e desvantagens: 

HEMODILUIÇÃO NORMOVOLÊMICA AGUDA 

INDICAÇÃO Perda sanguínea superior a 1000 mL ou a 30% 

da volemia; procedimentos cardíacos (com ou 

sem circulação extracorpórea); neurocirurgia 



12 
 

 
 

(tumores e aneurismas); ortopedia (escolioses e 

próteses); vascular (aneurisma e cirurgia 

reconstrutiva); torácica (pneumectómicas e 

lobotomias); urológica (prostatectomias, 

cistectomias e nefrectomias) e cirurgia geral 

(cirurgia intestinal e ressecções tumorais). 

 CONTRA-INDICAÇÃO Septicemia grave; insuficiência respiratória 

aguda; insuficiência renal; choque hemorrágico 

secundário a trauma; pacientes com anemia. 

 VANTAGENS Diminuição do hematócrito e da viscosidade 

sanguínea levando a um aumento da perfusão 

tissular; permite a obtenção de sangue fresco, 

com todos os fatores da coagulação e plaquetas 

viáveis; descarta os riscos de reações alérgicas e 

erros no processo de coleta e armazenamento; 

pode ser realizado em emergência e também em 

pacientes que por motivos religiosos, recusam 

transfusões de hemocomponentes. 

 DESVANTAGENS O sangue só pode ser utilizado até oito horas 

após a coleta; necessidade de monitoração 

hemodinâmica contínua (acompanhamento 

próximo do anestesista). 

Fonte: Guia de condutas hemoterápicas do hospital Sírio-libanês-SP, (2010). 

 

Para a realização do procedimento de Hemodiluição Normovolêmica Aguda, 

considera-se os seguintes tópicos:                     

 

Tempo para coleta: O tempo da coleta fica em torno de 40 a 50 minutos. O período 

de melhor momento para a sua realização é o posterior a anestesia induzida e o que antecede o 

procedimento cirúrgico, podendo sua realização ser feita antes de procedimentos que 

consistam em uma maior perda sanguínea ou durante o intra-operatório em qualquer momento 

(PEREIRA, 2014).                  
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 Técnica: Por meio de um cateter coleta-se sangue arterial ou venoso. Quando utiliza-

se uma artéria para a coleta de sangue se tem desvantagens com relação a não possibilidade de 

medicação da pressão arterial invasiva de modo simultâneo, porém quando se há duas artérias 

pode haver a punção do seguinte modo: uma para realizar a coleta de sangue e a outra para a 

medicação da pressão arterial, porém se houver a utilização de um conector que possui três 

vias, apenas será necessária a utilização de uma artéria, sendo feita uma monitorização 

intermitente da pressão arterial não podendo ultrapassar o tempo máximo de três minutos de 

monitorização (PEREIRA, 2014).        

 O sangue o qual é coletado é pesado em uma balança de característica digital, onde 

cada mililitro de sangue equivale-se a um grama. Deverá ser constantemente agitada a bolsa 

de sangue, no intuito de promover a homogeneização entre o anticoagulante e o sangue, sendo 

sua realização feita de forma automática ou manual. O volume máximo em cada bolsa 450-

500 mL de sangue. Após o preenchimento de cada bolsa, desconecta-se e rotula-se com as 

informações relacionadas ao nome do paciente; número da coleta; horário e volume da coleta, 

devendo seu armazenamento em temperatura de aproximadamente de 20º centígrados, em um 

tempo de seis horas e posterior a isso refrigerar em uma temperatura de 0º C, (PEREIRA, 

2014). 

 

Volume a ser coletado: Para realizar o cálculo do volume a ser coletado, se utilizará 

uma equação com os seguintes componentes: Perda do Volume Esperado de Sangue (EBV); 

Volume de Sangue (EB); Hematócrito Alvo (Htct); Hematocrito médio; Hematocrito inicial. 

Deste modo a equação é: BV: EBV (Htci- Htct) / hematócrito médio (PEREIRA, 2014).  

 

Reposição Volêmica: Soluções cristalóides devem ser administradas simultaneamente 

com a coleta de sangue, objetivando a manutenção da volemia do indivíduo. Posteriormente a 

um período de 30 a 40 minutos de infusão das soluções, acontecerá um escape para o espaço 

intersticial, sendo a reposição de volume três vezes maior ao que se foi retirado, assim sendo, 

para cada 1mL de sangue que foi coletado, deverá ser infundido 3 mL de solução cristalóide, 

a solução Ringer com lactato é utilizada em decorrência de sua menor incidência ao que se 

relaciona a acidose (PEREIRA, 2014).      

 Substituição com sangue coletado: Um dos determinantes para o sucesso de uma 

Hemodiluição Normovolêmica Aguda é a reinfusão do sangue coletado, sendo a mesma 
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realizada de acordo com as condições cirúrgicas que se encontra o paciente. Ao que se 

relaciona aos casos de hemorragia incontrolável, será necessária a substituição de sangue 

antes do término da cirurgia. Nos casos em que ocorre perdas continuas de sangue na cirurgia, 

há possibilidade de que a substituição seja realizada apenas no final. Existem casos especiais, 

quando no pós-operatório já se espera grande perda de volume sanguíneo, o sangue é 

reservado e ocorrendo sua reinfusão na unidade de terapia intensiva ou na sala de recuperação 

pós-anestésica (PEREIRA, 2014).        

 Dentre os diversificados métodos alternativos relacionados às transfusões sanguíneas, 

também destaca-se a recuperação intra-operatória de células, em que consiste-se em uma 

técnica para reinfundir, lavar e recuperar o sangue perdido pelo indivíduo durante o 

procedimento cirúrgico, para a realização deste procedimento torna-se necessário um 

equipamento recuperador de células, o qual aspira o sangue que foi perdido pelo indivíduo 

(TAMBARA, 2013). 

O quadro a seguir descreve as indicações, contra-indicações, vantagens e desvantagens 

da recuperação intraoperatória de células:   

Quadro 4: Indicações, contra-indicações, vantagens e desvantagens: 

RECUPERAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DE CÉLULAS 

INDICAÇÃO Perda prevista > 20% da volemia; previsão de 

consumo de pelo menos uma unidade de 

glóbulos vermelhos; quando mais de 10% dos 

pacientes que realizam o mesmo procedimento 

necessitarem de transfusão; pacientes com tipo 

sanguíneo raro, com múltiplos anticorpos ou por 

motivos religiosos; emergências: perda 

>1500mL; cirurgias cardiovasculares: 

recuperação do volume final retido na circulação 

extracorpórea; cirurgias vasculares de grande 

porte: Aneurismas de aorta; cirurgias 

ortopédicas de grande porte: artroplastia de 

quadril, escoliose, revisões cirúrgicas; 

transplante de órgãos: transplante hepático. 
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CONTRA-INDICAÇÃO Contaminação bacteriana no campo operatório; 

em discussão: contaminação neoplásica no 

campo operatório; uso de agentes hemostáticos 

no campo operatório: Avitene® (colágeno 

microfibrilar insolúvel em água), Surgicel®, 

Gelfoam®, Betadine, metilmetacrilato (utilizado 

em cirurgia ortopédica); liquido amniótico, 

urina, gordura; pacientes com anemia 

falciforme. 

VANTAGENS Imediata disponibilidade de sangue de tipo 

específico; além disto, este procedimento pode 

prover o equivalente a 12 unidades de glóbulos 

vermelhos compatíveis por hora, a temperatura 

ambiente, sem riscos de doenças transmissíveis / 

aloimunização / reações febris hemolíticas e não 

hemolíticas alérgicas ou doença enxerto x 

hospedeiro transfusional em situações em que o 

sangramento é maciço. 

DESVANTAGENS Necessidade de pessoal especializado no 

manuseio do equipamento; custo elevado. 

Fonte: Guia de condutas hemoterápicas do hospital Sírio-libanês-SP, (2010). 

A transfusão autóloga, é um metódo que também é utilizado e escolhido por muitos 

indivíduos que se opõem a utilização e o recebimento de transfusão de sangue, é um técnica 

em que utiliza o próprio sangue do paciente, tem como fundamental vantagem a diminiuição 

de riscos que econtram-se associados com a transfusão homóloga. Possui três passos para o 

seu desenvolvimento, os quais são: a pré-doação,  a reinfusão do sangue o qual foi coletado 

no procedimento cirúrgico e também da hemodiluição normovolêmica aguda (MARQUES, 

2013). 

Quadro 5: Indicações, contra-indicações, vantagens e desvantagens: 

                                              TRANSFUSÃO AUTÓLOGA 
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INDICAÇÃO Utilizada em cirurgias ortopédicas, cardíacas, 

vasculares, torácicas, abdominais, 

neurológicas, plásticas, cabeça e pescoço, 

ginecológicas e cirurgias oncológicas. 

CONTRA-INDICAÇÃO Evidência de infecção ou risco de bacteremia, 

angina instável, arritmias, cardiopatias 

cianóticas, hipertensão arterial não controlada, 

estenose aórtica grave, história de acidente 

vascular cerebral nos últimos meses, epilepsia 

e ausência de acesso venoso periférico. 

VANTAGENS Previne a transmissão de doenças infecciosas, 

as reações transfusionais, a aloimunização e a 

imunomodulação. Ela é essencial para 

pacientes que apresentam tipos sanguíneos 

raros e pacientes com múltiplos anticorpos. 

DESVANTAGENS Limitada a procedimentos eletivos nos quais a 

necessidade transfusional esteja previamente 

estabelecida. 

Fonte: Guia de condutas hemoterápicas do hospital Sírio-libanês-SP, (2010). 

3.4  ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM  

A assistência da equipe de enfermagem é de fundamental importância, visto que, a sua 

atuação constará de variados aspectos, incluindo a coleta de sangue, aplicação de 

hemoderivados, procedimento transfusional e a triagem clínica do doador.  

Umas das principais atribuições do profissional enfermeiro baseia-se na prestação de 

uma assistência em todas as etapas direcionadas ao ciclo do sangue, desde os critérios de 

anotações direcionados ao procedimento, exemplificando-se por meio da conferência dos 

dados de identificação do paciente, do respectivo hemocomponente prescrito, validade e o 

número da bolsa, o acompanhamento juntamente com o técnico de enfermagem das 

respectivas atividades e a atenção especial durante o tempo inicial dos procedimentos 

transfusionais, pois neste momento podem acontecer complicações graves frente a esse 

processo (FLORIZANO, 2007). 
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Diante da resolução do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN-306 (2001), as 

atribuições e competências do enfermeiro na hemoterapia, as quais se referem: supervisionar, 

avaliar, coordenar, executar e planejar os procedimentos hemóterápicos, objetivando 

assegurar quanto à qualidade dos hecomcomponentes e hemoderivados; assistir de forma 

integral os receptores, familiares e doadores o qual é baseado de acordo com o código de ética 

dos profissionais de enfermagem; promover medidas educativas aos doadores e os respectivos 

familiares e receptores; realizar a triagem clínica, consultas de enfermagem; participar dos 

seguintes programas: captação de doadores, educação individual, avaliar o doador e o 

receptor.   

A equipe de enfermagem deve respeitar o código de deontologia da profissão baseado 

na lei do exercício profissional, Lei 7.498 de 25/06/1986 regulamentada pelo decreto 

94.406/1987, evitando erros de imperícia, negligência e imprudência no âmbito de sua 

atuação, levando práticas seguras para a clientela assistida. 

A RESOLUÇÃO - RDC N° 34, DE 11 DE JUNHO DE 2014 dispõe sobre as Boas 

Práticas no Ciclo do Sangue elaboradas pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e também deve ser um parâmetro a ser conhecido pela equipe de saúde, 

inclusive a enfermagem, visando uma assistência de qualidade, holística e segura. 

4 DISCUSSÃO 

Diante dos aspectos relevantes quanto às terapias alternativas se tem analisado que as 

mesmas proporcionam a redução de desvantagens se comparadas com as transfusões 

sanguíneas, visto que, as terapias alternativas proporcionam o favorecimento para a 

diminuição de aspectos voltados a complicações hemolíticas (incompatibilidade Rh ou ABO), 

alergias, estado febril, sobrecarga respiratória, contaminação bacteriana e as transmissões de 

patologias, sendo a gravidade e a frequência dessas reações não expressas com exatidão e 

possuem variações entre as suas ocorrências nas instituições de saúde.    

 Com o passar dos tempos complicações e patologias ocasionadas pelas transfusões 

sanguíneas têm elevado, surgindo reflexões cada vez maiores quanto à utilização de métodos 

alternativos as quais asseguram a saúde humana, proporcionando o máximo a redução de 

intercorrências patológicas e clínicas. A não utilização das transfusões sanguíneas e 

consequentemente a sua recusa torna-se atualmente cada vez mais uma questão médica do que 

muitas das vezes religiosa, pois englobam inúmeros riscos, os quais podem se tornam muitas 
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das vezes letais.           

 Como questão preventiva um número considerado de médicos fazem a adoção de 

técnicas como fator preventivo para a utilização da transfusão sanguínea, as quais incluem-se 

como: anestesia hipotensiva, albumina, uso de bisturis ultrassônico para cirurgias mais 

complexas e elétricos para as mais simples, dentre outros. Fazem o uso de medicações e 

materiais os quais tem surtido efeito positivo, tendo como exemplo a eritropoietina e os 

antifibrinolíticos os quais auxiliam na redução de hemorragias em ritmo acelerado, entre 

outros.           

 Ressaltando-se que há um quantitativo de médicos que possuem o reconhecimento de 

que o sangue pode desenvolver malefícios e benefícios, apesar de haver uma triagem 

detalhada quanto aos aspectos que permeiam o doador e na testagem do sangue, existem 

patologias que podem ser transmitidas por meio dos componentes do sangue, desta forma a 

transfusão vem sendo associada à elevação das taxas de mortalidade em longo prazo, o que se 

torna necessária avaliar a eficácia da utilização ou não de métodos alternativos do que as 

transfusões sanguíneas. Diante das alternativas as transfusões sanguíneas nos tratamentos 

médicos possuem efeitos positivos, principalmente ao que se relaciona a eficácia dos 

respectivos métodos.         

 Embora existam meios como exames e métodos que verificam a situação do indivíduo 

doador, os mesmos não possuem a capacidade de verificar ameaças reais quanto a patologias 

que possam ser adquiridas através das transfusões sanguíneas. Deste modo, as transmissões de 

patógenos por meio das transfusões sanguíneas necessitam que o doador possua em seu 

sangue o agente causador.          

 Os métodos alternativos a transfusão sanguínea demonstram que as novas técnicas 

proporcionam benefícios que objetivam uma melhora do cliente que se encontra 

hospitalizado, assim como a segurança na utilização de hemoderivados e hemocomponentes. 

Por isso o uso de medidas alternativas garante uma segurança ao paciente quando o resguarda 

de uma eminente contaminação e a utilização desses métodos em específicos casos, podendo 

ser usadas como auxílio para o processo de regeneração celular, assim com uma cicatrização 

efetiva.  

Diante dos pressupostos, é possível perceber que as terapias alternativas podem ser 

usadas para minimizar as transfusões sanguíneas de forma impactante, entretanto, é 

importante que os profissionais de saúde tenham conhecimento ampliado sobre as 
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possibilidades de substituições frente às transfusões sanguíneas, bem como uso, 

contraindicações, complicações e reações adversas, visando prestar uma assistência de 

qualidade, minimizando os riscos para o paciente. 

Assim, a equipe interdisciplinar deve ter uma comunicação coesa, visando escolhas 

que apresentem melhores resultados e menos complicações, contribuindo de forma satisfatória 

na estabilização dos sinais vitais e hemodinâmica do paciente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio do desenvolvimento deste estudo é possível compreender que as transfusões 

sanguíneas são quesitos indispensáveis para o desenvolvimento de tratamentos de específicas 

patologias, porém todo o processo que envolve as questões de transfusão sanguínea é 

englobado por riscos, o que se torna cada vez mais necessário que medidas alternativas 

possam ser racionalizadas as transfusões sanguíneas, considerando-se sua ampla utilização.     

Ao que se relaciona a autonomia do paciente é de fundamental importância que a 

equipe de saúde esteja preparada, buscando sempre a possibilidade do melhor tratamento sem 

que haja o desrespeito a sua autonomia, deste modo, é necessário que os profissionais tenham 

conhecimentos, capacitações e habilidades quanto às terapias alternativas as transfusões 

sanguíneas, ofertando uma proposta de tratamento livre da possibilidade de qualquer risco 

inerente à prática transfusional e deste modo promover transfusões baseadas nos critérios de 

especificidade de cada indivíduo.        

 A escolha para a utilização da melhor alternativa irá depender de cada situação clínica 

do paciente como também do conhecimento multidisciplinar e da formação dos respectivos 

profissionais. Portanto, torna-se necessário que se tenha um envolvimento alcançando-se uma 

interação entre os profissionais e os pacientes para que sejam expostos os riscos, benefícios e 

as possíveis medidas alternativas que possam ser utilizadas, sendo imprescindível uma 

reflexão quanto às possíveis alternativas.   
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