
REAÇÕES TRANSFUSIONAIS POR CONTAMINAÇÃO BACTERIANA DOS 

HEMOCOMPONENTES 

Thaís Bianca Barrere* 

 

*Pós-graduanda em Hematologia e Banco de Sangue na Academia de Ciência e 

Tecnologia – AC&T. 

Autor para correspondência e-mail: thaisbarrere@hotmail.com  

 

RESUMO 

 A segurança do paciente durante a transfusão sanguínea é uma grande 

preocupação, assim como a qualidade do hemocomponente que será transfundido. 

Mesmo que sejam seguidas todas as recomendações sobre doação e transfusão de 

sangue, ainda há o risco de ocorrer uma reação transfusional durante ou após o 

procedimento. Uma das principais causas de mortalidade relacionada às transfusões 

sanguíneas é a contaminação bacteriana dos hemocomponentes, sendo que, os 

concentrados de plaquetas apresentam uma maior probabilidade de contaminação 

devido à temperatura de armazenamento, tornando-se responsáveis por 10% dessas 

mortes. O trabalho tem como objetivo pesquisar as principais técnicas utilizadas 

atualmente para prevenir as reações transfusionais por contaminação bacteriana através 

de uma revisão bibliográfica. Alguns pesquisadores tentaram diminuir a taxa de 

contaminação aumentando o volume e o tempo de incubação das amostras, no entanto, 

isso resultou na diminuição da validade dos concentrados de plaquetas. Assim, 

iniciaram-se os estudos sobre a tecnologia de redução de patógenos que utiliza a luz 

ultravioleta para danificar os ácidos nucléicos, impedindo a replicação. É necessário que 

as pesquisas continuem para avaliar a eficácia contra todos os patógenos e, futuramente, 

desenvolver técnicas que possam ser utilizadas em todos os hemocomponentes e que 

apresentem um custo razoável. Conclui-se que os serviços de hemoterapia devem 

melhorar o controle de qualidade microbiológico e, assim que possível, investir na 

tecnologia de redução de patógenos.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o uso do sangue total nas transfusões se tornou dispensável 

sendo substituído pelo uso dos hemocomponentes. O processamento do sangue total 

tem como vantagem a obtenção de uma maior concentração dos componentes 

sanguíneos em um menor volume e, com isso, o tempo de validade se torna mais longo. 

Outra vantagem é o melhor aproveitamento dos hemocomponentes, pois são utilizados 

de acordo com a necessidade de cada paciente (DA SILVA, 2015; TEIXEIRA et al., 

2011). Mesmo quando a prescrição está adequada, toda transfusão sanguínea tem um 

risco ao paciente e, por isso, é necessário que a indicação clínica seja analisada de forma 

criteriosa e aprovada pela equipe médica responsável pelo serviço de hemoterapia 

(BRASIL, 2017).  

Os serviços de hemoterapia possuem uma preocupação constante com a 

segurança transfusional ao paciente e a qualidade dos hemocomponentes e, para que 

isso seja garantido, é importante que todas as etapas sejam realizadas com eficiência, 

desde a captação e seleção dos doadores até a transfusão e a avaliação pós-transfusional 

(DA SILVA, 2015). O profissional que realizará a coleta da bolsa de sangue deverá 

seguir todas as especificações publicadas pelo Ministério da Saúde sobre os serviços de 

hemoterapia, assim como o profissional que avaliará a contaminação microbiológica 

dos hemocomponentes. É obrigatório realizar essa avaliação em, pelo menos, 1% da 

produção ou 10 unidades de bolsas de concentrados de plaquetas e hemácias (BRASIL, 

2017). 

Alguns fatores são importantes para garantir a qualidade da bolsa de sangue, 

manter a viabilidade e a função de cada constituinte sanguíneo, minimizar a proliferação 

bacteriana e prevenir as alterações físico-químicas. Entre eles, pode-se citar: a seleção 

correta dos doadores, o preparo adequado do local da punção venosa, o controle dos 

insumos e a manutenção da temperatura ideal, tanto para o armazenamento quanto para 

o transporte dessa bolsa (TEIXEIRA et al., 2011). A temperatura de armazenamento das 

bolsas de sangue depende de qual hemocomponente será produzido, sendo que, se 

forem produzir apenas concentrados de hemácias e plasma fresco congelado, as bolsas 

de sangue devem ser armazenadas, o mais rápido possível, a 4 ±2ºC. Entretanto, se 

forem produzir concentrados de plaquetas também, essas bolsas devem ser armazenadas 



entre 20 a 24ºC dentro das primeiras 8 horas e a separação das plaquetas deve ser 

realizada em, no máximo, 24 horas (BRASIL, 2017). 

Ainda que a segurança e a qualidade sejam mantidas, há o risco de ocorrer uma 

reação transfusional durante ou após o processo de transfusão. Existem diversas 

etiologias para as reações transfusionais, o que pode dificultar a investigação da causa. 

No entanto, é de grande importância que o diagnóstico seja feito para que a equipe 

médica escolha o tratamento adequado e a notificação seja documentada de forma 

correta. Uma das causas de reação transfusional é a contaminação bacteriana dos 

hemocomponentes, apresentando uma prevalência de 0,04% a 2% (DA SILVA, 2015) e 

se tornando uma das principais causas de mortalidade e morbidade relacionada às 

transfusões de sangue. Mesmo com uma grande prevalência de contaminação bacteriana 

em hemocomponentes, o número de casos de reações transfusionais notificadas por esse 

motivo é baixo. Deve-se levar em consideração a possibilidade de subnotificações pela 

falta de conhecimento dos sinais e sintomas característicos ou pela confusão com a 

patologia de base do paciente (CIPRIANO, NASCIMENTO, BORGES, 2016).  

Nos casos de reações transfusionais por contaminação bacteriana, o paciente 

apresenta sinais e sintomas de instalação rápida, como febre, tremores, calafrios, 

hipotensão, náuseas, vômitos, diarreia e oligúria. Em alguns casos, as complicações 

podem se tornar mais graves causando coagulação intravascular disseminada (CIVD), 

choque e óbito (CIPRIANO, NASCIMENTO, BORGES, 2016). A gravidade do quadro 

de infecção dependerá do tipo de hemocomponente e da capacidade da bactéria de se 

proliferar durante o armazenamento da bolsa. Alguns fatores podem contribuir com o 

agravamento do quadro, como o estado geral do paciente, o volume de 

hemocomponente que foi infundido, o tipo de bactéria e a sua virulência (TEIXEIRA et 

al., 2011). Nessas situações, os sinais e sintomas devem ser avaliados e a infusão do 

hemocomponente deve ser suspensa assim que a reação transfusional for identificada. É 

necessário encaminhar ao laboratório amostras de sangue do paciente e da bolsa para 

que as análises sejam realizadas e comunicar o médico sobre o diagnóstico para que o 

tratamento seja iniciado (RONSINI, COLENCI, 2017). 

Sabe-se que alguns hemocomponentes são mais prováveis de apresentarem uma 

contaminação bacteriana quando comparados aos outros devido às propriedades 

biológicas. A temperatura de armazenamento dos concentrados de plaquetas é uma 



condição que favorece a proliferação das bactérias, por essa razão, as infecções 

bacterianas causadas pela transfusão desse hemocomponente são mais frequentes 

(TEIXEIRA et al., 2011), tornando-se responsáveis por 10% de todas as mortes 

relacionadas às transfusões sanguíneas. A contaminação pode ocorrer durante a coleta, 

através da inoculação de bactérias presentes na pele do doador, ou após uma bacteremia 

assintomática do mesmo (SCHULZ et al., 2019). As bactérias da microbiota normal da 

pele são as mais encontradas nos concentrados de plaquetas contaminados, como 

Staphylococcus spp., Bacillus cereus e Streptococcus spp. Algumas bactérias gram-

negativas também podem ser encontradas, principalmente as enterobactérias 

(CIPRIANO, NASCIMENTO, BORGES, 2016). 

 Em relação aos concentrados de hemácias, a frequência de infecções bacterianas 

causadas por contaminação é menor (TEIXEIRA et al., 2011), sendo que as bactérias 

encontradas apresentam extrema virulência e necessitam de ferro para se multiplicarem, 

como Acinetobacter spp., Escherichia spp., Staphylococcus spp., Yersinia spp. e 

Pseudomonas spp. (LIMA et al, 2017). Segundo TEIXEIRA et al. (2011), foram 

relatadas complicações sépticas graves em casos de infecções por Yersinia 

enterocolítica, uma vez que, essa bactéria é capaz de desencadear a coagulação 

intravascular disseminada (CIVD) devido à endotoxina produzida, resultando em 

falência múltipla de órgãos. Em suas pesquisas, foi demonstrada uma alta porcentagem 

de concentrados de hemácias contaminados, mas acredita-se que essa maior 

contaminação seja proveniente de erros durante a coleta, processamento ou 

armazenamento do hemocomponente, visto que as bactérias isoladas são residentes da 

microbiota da pele.  

 

OBJETIVO 

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre as reações transfusionais 

desencadeadas pela contaminação bacteriana dos hemocomponentes, focando nas 

principais técnicas utilizadas atualmente para prevenção.  

 

METODOLOGIA 



O presente trabalho foi realizado através de uma coleta de dados nas seguintes 

bases: Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, PubMed e 

Science Direct. No total, foram analisados 19 artigos científicos e apenas 10 foram 

utilizados, tendo como filtro o período de 10 anos (2011-2021). 

 

RESULTADOS  

 A importância da utilização de técnicas apropriadas em cada etapa de 

processamento dos hemocomponentes já foi demonstrada (TEIXEIRA et al., 2011), 

assim como, do treinamento contínuo dos profissionais que atuam nos serviços de 

hemoterapia (CIPRIANO, NASCIMENTO, BORGES, 2016). Uma das técnicas 

considerada padrão durante a coleta de sangue é o uso da bolsa de desvio, em que os 

primeiros 20 mL de sangue são desviados para outra bolsa, com o objetivo de prevenir a 

contaminação do sangue por bactérias presentes na microbiota da pele (LEVY, NEAL, 

HERMAN, 2018). Vários pesquisadores tentaram reduzir a taxa de contaminação 

bacteriana dos hemocomponentes aumentando o volume e o tempo de incubação das 

amostras (BAHAR et al., 2020; SCHULZ et al., 2019), dado que, estudos sugeriram 

que o crescimento dos microrganismos se inicia após 36 a 48 horas da coleta. No 

entanto, um tempo maior de incubação resulta na diminuição do prazo de validade dos 

concentrados de plaquetas devido à sua vida útil limitada (TOMASULO, 2017). 

 A partir disso, as tecnologias de redução de patógenos começaram a ser 

estudadas tendo como alvo não só as bactérias, mas também os vírus, parasitas, 

protozoários e leucócitos. As três tecnologias mais recentes que podem ser utilizadas 

para reduzir ou inativar os patógenos dos concentrados de plaquetas se baseiam no uso 

da luz ultravioleta (UV) e se diferenciam pelo comprimento de onda utilizado (LEVY, 

NEAL, HERMAN, 2018). Os ácidos nucléicos dos patógenos sofrem danos 

irreversíveis por causa da luz ultravioleta e, assim, as bactérias, os vírus e os parasitas 

não conseguem se replicar tendo a diminuição da contaminação dos hemocomponentes 

(LU, FUNG, 2020). Ainda é necessária uma avaliação contínua da eficácia dessa 

tecnologia, uma vez que, algumas pesquisas mostram que a tecnologia de redução de 

patógenos não é eficaz contra os esporos bacterianos e os patógenos desconhecidos e 

emergentes (LEVY, NEAL, HERMAN, 2018); outras apontam como vantagem a 

proteção dos concentrados de plaquetas contra os agentes infecciosos novos e 



emergentes, mas também afirmam que, componentes de parede celular pirogênica, 

endotoxinas, esporos bacterianos, vírus sem envelope e príons possam permanecer 

mesmo após o tratamento com a luz ultravioleta (LU, FUNG, 2020). 

 Um assunto muito discutido entre os pesquisadores é o custo da tecnologia de 

redução de patógenos; enquanto alguns consideram o valor muito elevado, outros 

acreditam que seja econômico em comparação com as outras ações para manter a 

segurança dos hemocomponentes (LEVY, NEAL, HERMAN, 2018). Há hipóteses de 

que, no futuro, o investimento financeiro para implementar as plaquetas reduzidas por 

patógenos poderá ser compensado pelo benefício de armazená-las por 7 dias, além da 

possibilidade de reduzir o uso de testes para os patógenos novos e emergentes (LU, 

FUNG, 2020). Mesmo que alguns estudos comprovem a eficácia e a segurança da 

tecnologia de redução de patógenos, essa avaliação deve prosseguir para que os 

benefícios sejam garantidos (BAHAR et al., 2020). Dessa forma, se os problemas com o 

custo financeiro forem solucionados, o uso dessa tecnologia poderia diminuir a triagem 

de doadores e os testes de marcadores para doenças infecciosas, além de aumentar a 

quantidade de doadores viáveis e a disponibilidade dos concentrados de plaquetas (LU, 

FUNG, 2020). 

 Por fim, as expectativas são que sejam desenvolvidas tecnologias de redução de 

patógenos para os outros hemocomponentes, como sangue total, concentrados de 

hemácias e crioprecipitado (LEVY, NEAL, HERMAN, 2018). Assim, seria possível 

acreditar que, futuramente, o risco de reações transfusionais por contaminação 

bacteriana seja extremamente baixo e os testes de marcadores de doenças infecciosas 

possam ser menos rigorosos. Outra solução para a contaminação bacteriana dos 

concentrados de plaquetas seria abordar estratégias para armazená-los em refrigeração 

ou criopreservação mantendo a função plaquetária, já que a temperatura de 

armazenamento favorece o crescimento das bactérias (LU, FUNG, 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que há a necessidade de se desenvolver métodos que reduzam ou 

inativem os patógenos de forma eficiente em todos os hemocomponentes e que não 

apresentem um custo muito elevado. Enquanto isso, o recomendado é que os serviços de 



hemoterapia aprimorem o sistema de controle de qualidade microbiológico e, se 

possível, invistam na tecnologia de redução de patógenos.  
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