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Visando situações extraordinárias e seguindo as diretrizes da portaria MS nº158 

de 04 de fevereiro de 2016, quando o quadro clínico do paciente justifica a extrema 

urgência na transfusão de sangue, isto é, quando o retardo no início da transfusão 

pode levar o paciente a óbito, a liberação de sangue total ou concentrado de hemácias 

sem provas de compatibilidade pode ser feita seguindo protocolo de liberação do 

serviço de hemoterapia, e desde que a responsabilidade das consequências e riscos 

do ato transfusional fique a cargo do médico solicitante. Portanto: 

 

Eu, Dr (a) __________________________________CRM___________ me 

responsabilizo pela transfusão de sangue tipo ________ RhD ____, no 

paciente____________________________ em quantidade suficiente para melhorar 

sua condição clínica, sem as provas de compatibilidade, por tratar-se de uma situação 

de extrema urgência, devido a sua situação clínica com risco de vida. 

 

Assinatura e Carimbo do Médico Responsável 

 

_________________________________ 

 

 

 

Caxias do Sul, _______ de _________________ de ___________. 
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ORIENTAÇÕES PARA TRANSFUSÃO DE EXTREMA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

1. Após receber a solicitação de transfusão, feita pelo médico responsável pelo 
paciente, pedir ao mesmo que assine o Termo de Responsabilidade no qual 
afirme expressamente concordar com o procedimento 

2. Utilizar sangue O RhD Negativo. 

3. Realizar novamente a tipagem da bolsa que será liberada para transfusão. 

4. Etiquetar as bolsas como liberadas para o determinado paciente, retipadas e 
sem resultado de compatibilidade. 

5. Coletar a amostra do paciente assim que possível. 

6. Coletar as amostras destes pacientes antes da transfusão ou pelo menos antes 
da administração de grande quantidade de hemocomponentes, pois isto pode 
comprometer o resultado dos testes pré-transfusionais. 

7. Realizar as provas pré-transfusionais até o final, mesmo que a transfusão já 
tenha sido iniciada ou completada. 

 

IMPORTANTE 

• Em caso de anormalidade nas provas pré-transfusionais, o médico assistente 
deve ser imediatamente informado e a decisão sobre a suspensão ou 
continuação da transfusão deve ser tomada em conjunto por este e pelo 
médico do Serviço de Hemoterapia. 

• Caso não tenha o tipo de sangue O Negativo em estoque no serviço, poderá 
ser usado sangue O Positivo, sobretudo em pacientes do sexo masculino ou 
em pacientes de qualquer sexo com mais de 45 anos de idade. 

• Nos rótulos dos hemocomponentes liberados sem a finalização dos testes pré-
transfusionais esta informação deve constar de maneira clara. 

• O médico solicitante deve estar ciente dos riscos das transfusões de urgência 
ou emergência e será responsável pelas consequências do ato transfusional se 
esta situação houver sido criada por seu esquecimento, omissão ou pela 
indicação da transfusão sem aprovação prévia nos protocolos definidos pelo 
Comitê Transfusional. 

• Em situações de emergências concomitantes, recomendam-se cuidados 
adicionais na identificação dos pacientes e preconiza-se a utilização de 
hemácias O, reduzindo assim o risco de incompatibilidade ABO por erro de 
identificação (MS 158 de 04/02/2016). 


