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Introdução: Atualmente, a hemoterapia no país é regulamentada por norma e resolução 

sobre os procedimentos hemoterápicos e as boas práticas no ciclo do sangue, 

compreendendo desde o processo de captação de doadores até a transfusão de sangue, 

seus componentes e hemoderivados, originados do sangue humano. Dessa forma, a 

enfermagem necessita conhecer os cuidados que norteiam a transfusão de sangue e as 

possíveis complicações que essa terapêutica pode trazer para o paciente. Objetivos: 

Descrever os aspectos relacionados ao cuidado da equipe de enfermagem em relação a 

transfusão de sangue. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde 

foram realizadas buscas de artigos nas bases de dados Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os critérios de inclusão 

foram: artigos disponíveis na íntegra, idioma português e período compreendido entre 

2015 e 2019. Resultados e Discussão: Foram encontrados 7 artigos. Destes, somente 4 

foram selecionados para a elaboração deste estudo. Observou-se que com o intuito de 

evitar os possíveis danos que podem ser gerados pela transfusão de sangue, os registros 

de enfermagem são elementos imprescindíveis, pois a partir deles é possível estabelecer 

uma comunicação multidisciplinar. No entanto, o profissional deve conhecer as 

principais indicações e condutas diante da transfusão de sangue, checar dados 

importantes a fim de prevenir a ocorrência de erros, orientar os familiares e pacientes, 

atuar no atendimento das reações transfusionais e registrar todo o processo. Para a 

detecção precoce de tais reações, é recomendado que, durante o período de transfusão, o 

paciente seja observado, nos primeiros dez minutos iniciais, já na presença de um ou 

mais sinais e sintomas, a equipe de enfermagem deverá ser capaz de, pelo menos, tomar 

as medidas cabíveis para cada um dos tipos de reações, entretanto, profissionais com 

pouco conhecimento nessa especialidade e sem habilidade suficiente podem causar 

danos importante. Conclusão: No que concerne à qualidade no cuidado de enfermagem 

em hemoterapia, alguns aspectos são essenciais para a segurança e a qualidade na 

transfusão de sangue, a legislação nos diz que a transfusão e seus componentes deve ser 

utilizada criteriosamente , uma vez que toda transfusão traz em si um risco ao receptor, 

seja imediato ou tardio, devendo ser indicada de forma criteriosa. Embora a 

enfermagem desempenhe papel essencial na hemoterapia, ainda são poucas as pesquisas 

realizadas pela categoria nessa temática.  
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