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A transfusão de concentrado de hemácias (CH) é frequentemente indicada como

 Tipo de estudo: Estudo experimental

tratamento de suporte em diferentes cenários clínicos de anemia com objetivo de

 Local: Laboratório de Experimentos em Enfermagem da EPE/UNIFESP

aumentar a capacidade de transporte de oxigênio pelos eritrócitos.¹

Mérito ético da pesquisa parecer nº 3.116.300.

 Em 1 a 2% das infusões de hemocomponentes ocorrem reações transfusionais.¹
HEMÓLISE - Lesão da membrana das hemácias ² usualmente identificada pela
presença de hemoglobina livre no plasma, liberação de potássio e da enzima
lactato desidrogenase (DLH).
EUA - o nível de hemólise aceitável menor que 1% ³ ; Países europeus
consideram níveis inferiores a 0,8%.
Processo transfusional: a hemólise pode decorrer de trauma mecânico gerado
por equipamentos e dispositivos de infusão. 4
Fatores associados à ocorrência de efeitos hemolíticos:
 calibre e comprimento do cateter
 velocidade de infusão
 acessórios de infusão utilizados
 viscosidade e tempo de armazenamento do sangue
Justificativa: Evidências existentes não definem com precisão o resultado da
ação mecânica dos dispositivos de infusão sobre as células sanguíneas neste
processo.

Realizados 30 experimentos totalizando 90 alíquotas obtidas de 10 unidades de CH
HEMOGLOBINA TOTAL (g/dl)

Amostra: Concentrados de hemácias (CH) do tipo A positivo conservados em

lucrativos, Associação Beneficente de Coleta de Sangue - COLSAN.
Desenho dos experimentos
Concentrado de hemácias administrado randomicamente em triplicata por
bomba de seringa em velocidade controlada a 10 ml/h
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Cateter longo, houve aumento estatisticamente significante :
Valores médios de hemoglobina livre em M1 de 0,03±0,01 e M2 de

0,07±0,08g/dl (p=0,016)
Curto:
Cateter
periférico
Longo: Cateter central de inserção
calibre 24 Gauge, com 1,9 cm
periférica calibre 2 FR, com 30 cm
de comprimento
de comprimento
Coletadas alíquotas do CH em três momentos:
Concentrado de
Hemácias

Análise 1*

Preenchimento
Sistema de infusão Análise 2*

Avaliar a influência do tipo de cateter intravenoso sobre os níveis de marcadores
de hemólise após a infusão in vitro de concentrado de hemácias.

Bomba 1

Análise 3*

Grau de hemólise em M1 de 0,04±0,01 e M2 de 0,07±0,06 % (p=0,033) quando
comparadas as alíquotas da bolsa com as obtidas após o preenchimento manual
do sistema de infusão.

Na comparação entre os dois tipos de cateteres nos três momentos, não houve
Experimentos:
• Temperatura 20 a 24 ºC diferença estatística entre os marcadores de hemólise
• Infusão à 10ml/h
• Triplicata

O tipo de cateter intravenoso interfere na ocorrência de alterações nos níveis de
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Cateter Longo
Bomba 2
Análise 3*

marcadores de hemólise de concentrados de hemácias, sendo identificada influência
do cateter longo sobre hemoglobina livre e grau de hemólise após o preenchimento
manual do sistema de infusão.

*Análises: Hematócrito, Hemoglobina total, Hemoglobina livre, Potássio, Lactato
desidrogenase e Grau de hemólise

Embora tenha sido identificada alteração nos marcadores, os níveis apresentados
não contra indicam a transfusão de concentrados de hemácia por tal dispositivo.

