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TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA

EFEITOS DESFAVORÁVEIS

NÃO-IMUNOLÓGICOS IMUNOLÓGICOS

Transmissão de doenças Reações alérgicas

Sobrecarga circulatória RFNH

Contaminação bacteriana TRALI

Reações metabólicas DECH

Hemólise não imune Aloimunização

Hipotermia Reação Hemolítica Imune

Terapia não isenta de riscos

Destruição das hemácias devido à 
formação de complexo Ag-Ac



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

OBJETIVOS

Tem como objetivo principal garantir a
compatibilidade sanguínea entre o
doador e receptor;

Garantir que os componentes
transfundidos tenham sobrevida
aceitável e não causem dano ao
receptor



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-TRANSFUSIONAIS

 Requisição de transfusão e amostra do receptor;

 Verificação de histórico transfusional;

 Tipagem ABO/Rh da amostra do receptor;

 Pesquisa de Ac’s irregulares (AI’s) na amostra de soro ou plasma do
receptor;

 Comparação dos resultados prévios e atuais;

 Confirmação da tipagem ABO/Rh do hemocomponente (CH);

 Seleção de hemocomponentes;

 Realização da prova de compatibilidade;

 Identificação dos hemocomponentes com dados do receptor

 Liberação dos hemocomponentes



• Deve conter maior quantidade de dados clínicos

– Avaliação da indicação

– Identificação clara e segura do receptor

• Deve ser assinada por médico

– Nome completo

– Número de CRM

• Deve conter 

– nome e registro hospitalar

– Hemocomponente solicitado e quantidade

– Quadro clínico e/ou diagnóstico

– Tipo de liberação

• Rotina

• Urgência

• Cirurgia

Requisição de Transfusão

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-TRANSFUSIONAIS



• Deve ser coletada 

– Por pessoa habilitada

– Preferencialmente uma amostra sem anticoagulante e uma com;

– Identificada com nome e registro do paciente

• Que devem obrigatoriamente estar de acordo com a requisição de 
transfusão

– Com data e assinatura de quem coletou

• Maior parte dos óbitos associados a transfusão é resultado de falha na 
identificação da amostra

– 1/6 das transfusões incompatíveis ABO

• Rotular tubo no ato da coleta

• Para testes pré-transfusionais  amostra valida por 72hs

• Deve ser armazenada por 7 dias após transfusão

Amostra do Paciente

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-TRANSFUSIONAIS



 Tipagem ABO e RhD – Paciente 

 Tipagem ABO e RhD - CH (quando couber);

 PAI (válido por 72hs);

 Prova cruzada em fase salina (CH) 

 Prova cruzada até fase de AGH

Testes que devem ser realizados

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-TRANSFUSIONAIS



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA

ATENÇÃO!!!
Outros Ag’s particularmente imunogênicos:

Rh, Kell, Duffy, Kidd e Ss

A maioria das transfusões de CH não terá

reação hemolítica imune se o sangue do

doador for ABO e RhD idênticos ao do

receptor



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

SELEÇÃO DO HEMOCOMPONENTE MAIS 
ADEQUADO



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

SELEÇÃO DO HEMOCOMPONENTE MAIS 
ADEQUADO



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

SELEÇÃO DO HEMOCOMPONENTE MAIS 
ADEQUADO



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

METODOLOGIAS

Podem ser realizados:

– Lâmina

– Tubo (+ utilizado)

– Coluna de aglutinação                                           
(gel-teste ou pérolas de                  
vidro)



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

TIPAGEM ABO

Verificar paciente:

RN?

Idoso?

Imunodeficiência?

Transplante?

Quero que apareça ou quero que 

suma?

Amplitude térmica do Ac

Após a resolução da discrepância registrar 
todos os procedimentos realizados com seus 

respectivos resultados



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

PROVA CRUZADA

• Selecionar sangue ou CHAD que possibilite

alcançar a sobrevida mais próxima do normal das hemácias 
transfundidas

– Assegurar compatibilidade ABO e RhD

– Assegurar compatibilidade em pacientes já sensibilizados

– Detectar:

• O maior número de Ac’s com importância clínica        
(mesmo quando em baixos níveis)

• O menor número possível de Ac’s sem
importância clínica

Propósito Geral

Métodos muito sensíveis podem detectar 
concentrações mais baixas de Ac’s, mas dificultam a 
interpretação de resultados, pois detectam Ac’s sem 

significado clínico



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

PROVA CRUZADA

 Teste compatível não garante sobrevida normal das hemácias 
transfundidas, nem previne reações indesejáveis

– Sensibilização prévia, em caso de Ac’s em baixa concentração no 
soro do receptor

Considerações Gerais



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASOS CLÍNICOS

Paciente R.G.F

Prova Cruzada em AGH compatível e em fase salina incompatível

Histórico:

Tipagem ABO: A RhD positivo 

PAI negativo;



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

RESULTADOS INESPERADOS

Prova Cruzada em AGH compatível e em fase salina incompatível

Testes do dia:
Tipagem ABO: Direta A / Reversa: O

PAI negativo;

Prova cruzada em fase salina incompatível;

Prova cruzada em AGH compatível.



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASOS CLÍNICOS

Paciente R.G.F

Fazer AC e CD;

Incubar prova cruzada, reversa e controle: 37ºC por 15min, 

centrifugar e ler;

Cruzar com PeG – potencializador que diminui a interferência de 

ac IgM.



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASOS CLÍNICOS

Paciente R.G.F

Fazer AC e CD;

Incubar prova cruzada, reversa e controle: 37ºC por 15min, 

centrifugar e ler;

Cruzar com PeG – potencializador que diminui a interferência de 

ac IgM.

Resolveu? Registrar no histórico do paciente e solicitar que equipe 
não transfunda gelado, realize a transfusão lenta, com o paciente 

aquecido

Resolveu? Registrar no histórico do paciente e solicitar que equipe 
não transfunda gelado, realize a transfusão lenta, com o paciente 

aquecido

Não funcionou????



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASOS CLÍNICOS

Paciente R.G.F

PAI em tubo - Positivo

Painel em tubo;

Fenotipagem do paciente – Se ele tiver transfundido a mais 

de três meses.

Se identificar o ac do paciente, registrar em seu histórico e
transfundir bolsa com antígeno negativo para o anticorpo;

Caso não identifique o ac, mas tenha o fenótipo do paciente,
cruzar bolsa fenótipo compatível para verificar os resultados



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASOS CLÍNICOS

Paciente V.J.M

Histórico:

Paciente sem histórico



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

RESULTADOS INESPERADOS

PAI positivo - Prova Cruzada em AGH incompatível

Testes do dia:

Tipagem ABO: O positivo

PAI positivo;

Prova cruzada em fase salina compatível;

Prova cruzada em AGH incompatível.



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

RESULTADOS INESPERADOS

PAI positivo - Prova Cruzada em AGH incompatível

Testes do dia:

Tipagem ABO: O positivo

PAI positivo;

Prova cruzada em fase salina compatível;

Prova cruzada em AGH incompatível.



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

RESULTADOS INESPERADOS

PAI positivo - Prova Cruzada em AGH incompatível

IAI - Painel de hemácias;

Fenotipar paciente;

Cruzar bolsa fenótipo compatível
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TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASOS CLÍNICOS

Paciente T.W.M

Histórico:

Tipagem B RhD positivo

PAI negativo



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

RESULTADOS INESPERADOS

Tipagem não corresponde

Testes do dia:

Tipagem ABO: O positivo

PAI negativo;

Prova cruzada em fase salina compatível;

Prova cruzada em AGH compatível.



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

RESULTADOS INESPERADOS

Tipagem não corresponde

Testes do dia:

Tipagem ABO: O positivo

PAI positivo;

Prova cruzada em fase salina compatível;

Prova cruzada em AGH incompatível.



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

RESULTADOS INESPERADOS

Tipagem não corresponde

Solicitar nova coleta;

Se amostra anterior disponível, retipar;

Verificar exames do paciente;

Repetir testes 



Testes Pré-Transfusionais

Transfusão Sanguínea

IgM é 160 maior do que uma molécula
de IgG;

750 vezes mais eficiente nas reações
de aglutinação;



TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CARACTERÍSTICA DOS ANTICORPOS

 Tem o potencial de se ligar a 10 locais 
de antígenos

 Precisa se ligar a 2 hemácias com 
apenas um local de ligação em cada 
célula







TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES



Dados da Paciente

S.M.R.C

 Paciente do Ambulatório, 56 anos;

 Esclerose sistêmica (sintomas em 2016);
 SMD 
 Anemia ferrropriva

 Transfundiu no HCPA em:
08/2014 – 2 bolsas;
02/2015 – 1 bolsa

 Em março de 2016 retornou ao HCPA com um Anti-C e AC positivo, foi 
possível fenotipar, pois a paciente havia transfundido há mais de 3 meses 
em outro hospital – Fenótipo do paciente C,K,Jkb,Fyb,S negativo – Não foi 
necessário transfusão

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASO CLÍNICO



Histórico

S.M.R.C

 Junho de 2016 – Paciente retorna ao HCPA para transfundir no ambulatório – PAI FP nas duas 
hemácias

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASO CLÍNICO



Histórico

Conduta

 Transfundir bolsa fenótipo compatível e acompanhar paciente

De Julho/16 até janeiro/17 transfundiu 4 
bolsas

 PAI não mais detectável



Histórico

23/02/2017

 PAI Positivo
 CD 4+
 AC1+

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASO CLÍNICO



Histórico

23/02/2017

 Testado com novo 
painel;

 Não foi feito papaína 
por já ter dado todo 
positivo no painel 
anterior

 Testado bolsas em Gel 
e PeG



Histórico

Conduta

 Manter cruzando bolsa fenótipo compatível – cruzar em PeG

De fevereiro à julho de 2017 – 2 bolsas HCPA 

 Bolsas compatibilizaram;

 Paciente não apresentou nenhum tipo de reação

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASO CLÍNICO



Histórico

03/07/2017

 Provas em PeG deram incompatíveis

 Entramos em contato com paciente e solicitamos que 

viesse ao HCPA coletar nova amostra;

 Transfusão do dia 03/07 foi suspensa;

 Paciente informou que transfundiu em outro hospital 

e que conversou com o funcionário do banco de 

sangue, solicitou que eles entrassem em contato com 

HCPA, pois haviam “alguns problemas” em encontrar 

bolsas para ela

TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS

CASO CLÍNICO



Histórico

03/07/2017

 Iniciado testes adicionais e entrado em contato com Hospital que paciente 
transfundiu, pois não havia registro de contato conosco

 Funcionária do banco de sangue lembrava da 
paciente, mas não entrou em contato conosco, 
pois as provas em tubo deram compatíveis.



Histórico

03/07/2017

 Lembrando que o fenótipo da paciente é C negativo, sendo ela RhD positivo... A possibilidade de 
terem pego uma bolsa C positiva é de 88%

 Paciente já tinha histórico de Anti-C;

 Funcionária do Banco e Sangue em questão me informa que 
não preciso me preocupar, pois paciente não teve nenhuma 
reação durante a transfusão

A maioria das reações por 
anticorpos irregulares ocorrem após 

7-10 dias da transfusão



Histórico

03/07/2017

 Discutido com o hemoterapeuta e decidido repetir painel, pois todas as bolas 
cruzadas tanto em Gel quanto em PeG deram incompatíveis;

 Painel apresentou positividade em todas as hemácias, tanto em Liss quanto em 
Papaína;

 Realizado Screening do Coombs para verificar classe de anticorpo 

No prontuário da paciente não havia 
prescrição dos medicamentos para 

que pudéssemos justificar esse 
resultado

-Uso de Imunoglobulina???



Histórico

03/07/2017

 Seguindo as investigações



Histórico

03/07/2017

 Seguindo as investigações



Histórico

04/07/2017

 Decidido em conjunto com o hemoterapeuta realizar os testes em tubo 

sem potencializador, com incubação de 1h e verificar como ficariam os 

resultados



Histórico

04/07/2017



Histórico

03/07/2017

 Seguindo as investigações



Histórico

04/07/2017

 Escolhido uma das bolsas com fenótipo completo para transfusão e deixado mais 

uma bolsa reservada;

 Entramos em contato para a paciente vir transfundir no dia 05/07/2017 – 08:30;

 Na madrugada do dia 04 para o dia 05 paciente foi para emergência da Sta Casa 

pois estava com mal estar, quando filha nos ligou desmarcando fizemos contato 

com banco de sangue e oferecemos as bolas que havíamos separado para ela.  



Histórico

04/07/2017

 Seguimos investigações, realizando Eluato: 



Histórico

04/07/2017



Histórico

04/07/2017

 Seguimos investigações, realizando Eluato



Histórico

05/07/2017

 Paciente infundiu as duas unidades na Sta. Casa e teve alta;

12/07/2017

 Retorna com sangramento à Sta Casa, recebe mais duas unidades e interna;

15/07/2017

 Óbito por Edema Agudo de Pulmão



OBRIGADA!!!

lnvargas@hcpa.edu.br


