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Prefácio
Embora a transfusão de sangue total ainda seja ocasionalmente utilizada em circunstâncias muito especiais, a tendência da medicina transfusional atual é utilizar o componente sanguíneo clinicamente indicado para tratar a deficiência específica que o
paciente apresenta, isto é, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, concentrado de granulócitos e plasma. O conhecimento e organização dos bancos de
sangue modernos permitem esta prática.
Esta medicina transfusional baseada na reposição específica do componente sanguíneo começou a se tornar possível em 1914, após a introdução do citrato de sódio
como anticoagulante do sangue coletado. Até então, a transfusão de sangue se baseava na simples transferência direta de sangue do doador para o receptor (transfusão
braço a braço). Entretanto, foi com a observação da ocorrência da sedimentação de
glóbulos vermelhos a partir do sangue total coletado em frascos de vidro citratados,
que o plasma pôde ser explorado como o primeiro componente sanguíneo produzido
em substituição ao sangue total, no tratamento de feridos durante a Segunda Guerra
Mundial. Subsequentemente, iniciou-se a utilização dos glóbulos vermelhos residuais
da produção de plasma, ressuspensos em solução salina, para tratamento de pacientes
anêmicos. Com a disponibilidade de bolsas plásticas para coleta de sangue em sistema fechado e estéril na década de 1960, a terapia com reposição de componentes se
tornou parte da prática transfusional.
O termo “componente sanguíneo” apareceu pela primeira vez como um título de seção nos Standards da Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB) em 1963,
em sua 4ª edição, incluindo as descrições de Concentrado de Glóbulos Vermelhos
e de Plasma. Na sua 5ª edição, publicada em 1970, o assunto foi expandido, e os
componentes sanguíneos foram definidos como “preparações que podem ser obtidos
a partir do sangue total através de métodos físicos ou mecânicos”, diferenciando-os
de frações do sangue, as quais são separadas por meios químicos. Havia também a
declaração de que componentes do sangue eram preferidos na terapia transfusional.
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Estava definido portanto, o princípio básico da medicina transfusional atual, ou seja,
transfundir apenas o componente necessário para o tratamento da deficiência existente no paciente. A partir de então, o conhecimento sobre os métodos de preparação e
estoque dos componentes sanguíneos evoluiu, e esta evolução trouxe agregada consigo a necessidade de se estabelecer políticas e ações que assegurem a qualidade dos
serviços realizados e dos produtos obtidos, garantindo que os procedimentos e processos ocorram sob condições controladas.
No Brasil, a portaria do Ministério da Saúde n º 1.353, de 13/06/2011, aprovou o
Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos que regula a atividade de
hemoterapia no país. Nesta portaria, em seu Anexo VI, estão estabelecidas as especificações que devem apresentar os hemocomponentes produzidos nos bancos de sangue
do território nacional.
O principal objetivo deste manual é fornecer ferramentas de auxílio e orientação para
os laboratórios de Controle da Qualidade de hemocomponentes na busca da melhoria
na avaliação dos hemocomponentes produzidos e armazenados e nos processos inerentes à esta produção.

Alfredo Mendrone Junior
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Introdução
Ações voltadas para a melhoria da qualidade na área de transfusão de sangue e hemo-

componentes iniciaram-se efetivamente a partir da década de 1980, como reação ao
surgimento da AIDS. A concreta possibilidade de transmissão deste vírus de uma pessoa para outra por meio da transfusão de sangue obrigou dirigentes a incrementar as
políticas do sangue, levando à busca da qualidade dos serviços de hemoterapia, monitorando desde o candidato à doação até a qualidade do hemocomponente produzido.
A visão de que sistemas da qualidade devam ser aplicados a todos os laboratórios participantes do ciclo do sangue é uma realidade.
Este manual foi feito com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec) - Serviços Tecnológicos, Rede de Sangue e
Hemoderivados (REDSANG) que tem como objetivo estruturar e consolidar a rede de
laboratórios para serviços tecnológicos em sangue e hemoderivados, visando o aperfeiçoamento dos produtos e serviços, por meio da capacitação técnica e científica dos
laboratórios que executam ensaios e calibração. A forma como a rede está estruturada,
facilitará o atendimento multidisciplinar aos principais clientes da rede de serviços
incluindo hemocentros, laboratórios públicos e privados e de universidades.
A Hemorrede da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo teve papel fundamental,
apoiando este projeto, indicando os profissionais dos Hemocentros para a formação
de um grupo qualificado na área de controle da qualidade de hemocomponentes. O Grupo Técnico constituído de profissionais atuantes em diferentes serviços de hemoterapia, com o propósito de compartilhar as técnicas e auxiliar os demais
serviços de hemoterapia no Controle da Qualidade do Sangue Total e Hemocomponentes, elaborou este manual.
Este Grupo Técnico também tem por objetivo capacitar os profissionais dos Hemocentros do país nos procedimentos estabelecidos neste manual, com o apoio da
Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados – Ministério da Saúde, na seleção e
logística dos profissionais para os treinamentos.
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I- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

A implantação de um sistema de gestão da qualidade (SGQ) nos Serviços de Hemoterapia, estabelece um conjunto de políticas e procedimentos para adequar seus processos à legislação vigente do Ministério da Saúde, ANVISA e outros. O SGQ demonstra
a competência do serviço em realizar os ensaios e fornecer hemocomponentes com
controle e garantia de sua qualidade.
Um SGQ preconiza a padronização de procedimentos, desde a seleção do doador
até a transfusão, com o objetivo de alcançar a melhoria da qualidade dos produtos e
serviços oferecidos por todos os Serviços de Hemoterapia.
OS LABORATÓRIOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DO SANGUE TOTAL E
HEMOCOMPONENTES NO SISTEMA DE GESTÃO
Dentre os benefícios da implantação de conceitos da qualidade em um laboratório
podemos destacar:
✓ A melhoria da capacitação técnica do pessoal;
✓ A confiabilidade dos resultados dos ensaios realizados;
✓ A melhoria da qualidade dos hemocomponentes.
O Controle da Qualidade do Sangue tem a finalidade de prevenir, detectar, identificar
e corrigir erros ou variações que possam ocorrer em todas as fases da realização dos
testes. Com a padronização correta dos processos, podemos avaliar e garantir a qualidade desejada. Para tal, o laboratório deve:
✓ Possuir pessoal técnico e gerencial com autoridade necessária, recursos e competência técnica para o adequado desenvolvimento de suas atividades;
✓ Contar com uma equipe técnica com formação profissional, conhecimento, experiência e habilidade para a realização de ensaios, medições, validações e verificações, além de iniciar ações para prevenir ou minimizar desvios encontrados. Descrever as atividades e responsabilidades de cada um dos colaboradores;
✓ Documentar todas as atividades no formato de procedimentos operacionais padronizados (POP’s), específicos, completos, autorizados, controlados e revisados
periodicamente, incluindo:
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● Recebimento de materiais (amostras, materiais de referência, reagentes);
● Rotulagem interna, quarentena, armazenamento e descarte de materiais;
● Descrição das referências nos procedimentos específicos de garantia da qua-

lidade para cada ensaio;
● Instalação adequada de cada instrumento e equipamento;
● Amostragem e inspeção de insumos;
● Análise dos materiais, com as descrições de métodos e equipamentos
utilizados;
● Qualificação de equipamentos;
● Manutenção e limpeza;
● Procedimentos de biossegurança;
● Tratamento de não conformidades, ações corretivas e preventivas;
● Tratamento de reclamações e sugestões de clientes.
✓ Descrever a estrutura do laboratório com as atividades operacionais e funcionais de modo que cada pessoa envolvida conheça a extensão e os limites
das suas responsabilidades;
✓ Estabelecer mecanismos onde as observações originais, cálculos, dados, calibrações, registros de validação e de verificação, resultados finais e outros,
possam ser conservados como registros, por um período apropriado de tempo
em conformidade com a legislação nacional vigente;
✓ Possuir meio e critérios objetivos para demonstrar, por meio da validação,
que os métodos de ensaio que executam conduzem a resultados confiáveis e
adequados ao uso pretendido;
✓ Definir procedimento para executar regularmente controle de qualidade interno e participar de Programas de Ensaio e Proficiência (PEP) demonstrando
competência técnica para realização dos testes e garantindo a qualidade dos
resultados obtidos;
✓ Organizar e conduzir periodicamente a análise crítica das atividades, de
acordo com indicadores gerados dos procedimentos pré-estabelecidos. As
análises críticas destes têm o propósito de garantir a continuidade da adequação e eficácia do programa. Têm também o objetivo de introduzir quaisquer
melhorias ou alterações necessárias.
14

BIOSSEGURANÇA
✓ As áreas de trabalho devem estar limpas e livres de obstruções;
✓ As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas após derramamento
de materiais perigosos e ao final do dia de trabalho;
✓ Os materiais pérfuro-cortantes (agulhas, lancetas, vidraria quebrada, outros)
devem ser descartados em recipientes destinados para este fim. Jamais reencapar, entortar ou cortar agulhas;
✓ Todos os procedimentos no laboratório devem ser executados de forma a
evitar formação de aerossóis e gotículas;
✓ Ao manipular sangue, material biológico, controles, soros e anti-soros, proceder como potencialmente contaminados, mesmo que não haja referência
específica sobre os riscos em tais materiais;
✓ Sempre fazer uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
✓ Ter disponibilidade de equipamentos de proteção coletiva (EPC),por exemplo, cabine de segurança biológica classe II, conforme legislação vigente;
✓ Não armazenar alimentos ou alimentar-se nos ambientes laboratoriais;
✓ Manter cabelos presos e não utilizar adereços.
GESTÃO DE PESSOAS
✓ Efetuar treinamento inicial e periódico dos funcionários;
✓ Descrever as atividades e responsabilidades de todos os funcionários;
✓ Avaliar competências;
✓ Manter plano de educação continuada;
PROCEDIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO
Os equipamentos utilizados em laboratório para realização de ensaios críticos devem
ser calibrados e mantidos em condições de uso por pessoas qualificadas. A freqüência de inspeção deve ser feita de acordo com o manual de instruções do fabricante ou sempre que necessário. Os registros contendo as calibrações e qualificações,
manutenções corretivas e manutenções preventivas dos equipamentos, devem ser
guardados e arquivados.
O laboratório deve estabelecer registros específicos para cada equipamento, instrumento ou outro dispositivo. Os registros devem incluir :
15

✓ A identidade do equipamento, instrumento ou outro dispositivo;
✓ Nome do fabricante, o modelo, número de série ou outra identificação única;
✓ A verificação e/ou calibração requerida para atender às especificações, incluindo a periodicidade;
✓ As instruções do fabricante, se disponíveis, ou uma referência da sua
localização;
✓ As datas, resultados e cópias de relatórios, verificações e certificados de todas
as calibrações, ajustes, critérios de aceitação e a data exata da próxima verificação e/ou calibração;
✓ Para computadores e equipamentos automatizados que armazenam ou recuperam dados de ensaio e/ou calibração, o laboratório deve assegurar que:
		
● Os cálculos e a transferência dos dados estejam sujeitos a verificações
sistemáticas adequadas;
		
● Programa computacional desenvolvido pelo usuário esteja documentado com suficiente detalhamento e apropriadamente validado ou veri		
ficado, de acordo com o uso;
		
● Existam procedimentos estabelecidos e implementados para proteger
		
a integridade dos dados por meio de back up.
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II. PREPARAÇAO E QUALIDADE DOS COMPONENTES DO SANGUE

Hemocomponente
Produto obtido da centrifugação de uma unidade de sangue total. A separação do
sangue total é possível em função das diferentes densidades e tamanhos das células
sanguíneas.
Os principais componentes do sangue total são:
✓ Concentrado de hemácias
✓ Concentrado de plaquetas
✓ Plasma fresco congelado
✓ Crioprecipitado
Na Tabela 1 estão descritos os valores médios de densidade do sangue total e dos
hemocomponentes. Estes valores foram calculados após avaliação e pesagem dos
hemocomponentes processados em vários hemocentros. Lembrar que os valores disponibilizados na literatura referenciam a densidade da célula (constituinte do sangue) e
nas bolsas de hemocomponentes elas estão diluídas em plasma e solução conservante.
Tabela1. Valores de densidade do sangue total e hemocomponentes
Hemocomponentes / ST

Densidade média (g/mL)

Sangue total

1,053

Plasma

1,020

Conc. Plaquetas/Criopreciptado

1,030

Conc. Hemácias CPDA-1

1,070

Conc. Hemácias SAG-Manitol

1,060

Hemoderivados
Produto obtido do fracionamento do plasma por processos físico-químicos e produzidos em escala industrial. Os principais hemoderivados são:
✓ Albumina humana
✓ Imunoglobulina endovenosa sérica
✓ Fator VIII liofilizado
✓ Fator IX liofilizado
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PREPARAÇÃO DOS HEMOCOMPONENTES
Na figura 1 estão descritas as fases de preparação dos hemocomponentes e hemoderivados.

Figura 1 - Fases de preparação de hemocomponentes e hemoderivados

Figura 1 - Fases de preparação de hemocomponentes e hemoderivados
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SANGUE TOTAL
Sangue total (ST) é o sangue coletado sem nenhuma modificação ou processamento, utilizando um sistema de bolsas plásticas, estéreis, apirogênicas e com solução
anticoagulante-preservante.
Após a coleta, o sangue total deverá repousar por aproximadamente 02 (duas) horas à
temperatura entre 20º C a 24º C, ou deverá ser mantido sob placas frias de butanodiol
(elemento de resfriamento) para posterior processamento. Nas figuras 2 e 3 são apresentadas bolsas de sangue total em repouso.

Figura 2 – Sangue total em repouso
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Figura 3 – Sangue total em repouso/ resfriamento sob placa fria de butanodiol.

Propriedades
O sangue total mantém suas propriedades por um período de tempo limitado.
Atualmente existem poucas indicações de transfusão de sangue total. O concentrado
de hemácias supre de forma eficaz a reposição de hemácias, com a vantagem de ser
infundido um volume menor, não necessitando o uso do sangue total.

Método de preparação
O sangue total não necessita de processamento para a transfusão.

Armazenamento e estabilidade
Após a coleta do sangue total, este deve ser armazenado a uma temperatura entre
+2ºC a +6ºC.
O tempo de armazenamento depende da solução anticoagulante utilizada. Quando
22

coletado em bolsas contendo CPDA-1 o tempo de armazenamento é de 35 dias e
quando coletado em bolsas contendo CPD o tempo é de 21 dias.
Após 24 horas do armazenamento do sangue total, microagregados podem se formar,
há uma queda dos níveis de Fator VIII, aumento dos níveis de potássio e as plaquetas
e os granulócitos perdem a viabilidade.
O pH do plasma obtido do sangue total com mais de 24h diminui, dessa forma a concentração hidrogeniônica é menor.
O controle da qualidade de bolsas de sangue consiste na inspeção visual e na realização dos testes estabelecidos na Portaria 1353 de 13 de junho de 2011, os quais estão
descritos no quadro 1.
Na inspeção visual avaliar os seguintes parâmetros:
✓Alteração de cor
✓ Lipemia do sobrenadante
✓ Presença de coágulos
✓ Presença de vazamento
O critério de aceitação para análise visual, deve ser estabelecido pelo serviço de hemoterapia.
Quadro 1 – Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para Controle da
Qualidade do Sangue Total
Parâmetros

Critérios de aceitação

Número de amostras

Medida do tempo de coleta

Até 15 minutos*

Todas as unidades coletadas

Medida do volume coletado

405 a 495 mL*

Todas as unidades coletadas

*Portaria 1353 de 13 de junho de 2011
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONTROLE DA QUALIDADE
DO SANGUE TOTAL
Medida de volume
Para calcular o volume do sangue total coletado, é necessário conhecer:
✓ Densidade média do sangue total – 1,053 g/mL
✓ Peso líquido do sangue total em gramas
Pesar o conjunto de bolsas com o anticoagulante e registrar a massa (mb). Pesar o conjunto de bolsas com o anticoagulante mais o sangue total coletado e registrar a massa
(mbST). Usar a equação 1 para calcular o peso líquido total em g (mST).
Equação 1 mST = mbST - mb
mST - Peso líquido do sangue total (g)
mbST - massa do conjunto de bolsas com o anticoagulante mais o sangue total (g)
mb - massa do conjunto de bolsas com o anticoagulante (g)
Usar a equação 2 para obter o volume do sangue total (VST) em mL.
Equação 2

VST =

mST
dST

Em que:
VST – Volume do sangue total (mL)
mST – Peso líquido do sangue total (g)
dST – Densidade do sangue total (g/mL)
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IIII - CONCENTRADO DE HEMÁCIAS

Concentrado de hemácias (CH) - é um hemocomponente obtido a partir de uma
unidade de sangue total pela remoção de parte do plasma por meio de centrifugação
ou sedimentação.
Para melhor atender as indicações de transfusões o CH pode sofrer modificações conforme segue:

Concentrado de Hemácias Lavadas – é o concentrado de hemácias obtido após a
lavagem com solução fisiológica por meio de procedimentos validados, com a finalidade de eliminar a maior quantidade possível de plasma. A validade deste hemocomponente é de 24 horas após o início do processo de lavagem e deve ser armazenado
em temperatura entre +2ºC a +6ºC.

Concentrado de Hemácias Desleucocitado – é o concentrado de hemácias obtido pela remoção de leucócitos utilizando-se filtros específicos para o procedimento.
Quando a desleucocitação for realizada no período pré-armazenamento, esta deverá
ocorrer em até 48 horas após a coleta do sangue total. O concentrado de hemácias é
considerado desleucocitado quando o teor residual de leucócitos na unidade for inferior a 5,0 x 106 leucócitos.
Se feito em sistema fechado, a validade corresponde à validade original do hemocomponente. Se feito em sistema aberto, a validade corresponde a 24 horas após o início
do processo de desleucocitação.

Concentrado de Hemácias com Camada Leucoplaquetária Removida:
é o concentrado de hemácias obtido pela remoção do plasma, da camada leucoplaquetária e diluição da hemácia em solução aditiva/preservante.

Concentrado de Hemácias por Aférese – é o concentrado de hemácias obtido de
um único doador por meio de separadores celulares automatizados, utilizando-se a
técnica de aférese.

Concentrado de Hemácias Irradiado – é o concentrado de hemácias obtido pelo
procedimento de irradiação gama ou que garanta uma dose mínima de 25Gy sobre
o plano médio da unidade. Este procedimento tem a finalidade de inativar funcio27

nalmente os linfócitos viáveis nos produtos sanguíneos. O concentrado de hemácias
irradiado deve, preferencialmente, ser produzido até 14 dias após a coleta e armazenado por até no máximo 28 dias após a irradiação, respeitando-se a data de validade
original do hemocomponente. Nas figuras 4 e 5 são apresentados concentrados de
hemácias e plasma obtidos após processamento do sangue total.

Figura 4 – Bolsa de sangue total após centrifugação mostrando a sedimentação do concentrado de hemácias antes
da extração do plasma.
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Figura 5 – Bolsas de concentrado de hemácias e plasma obtidas de sangue total

Propriedades
O hematócrito do CH deve estar entre 50 a 80% (de acordo com a solução anticoagulante / preservante utilizada) e as unidades devem ter um mínimo de 45 g de hemoglobina no final do processo.
Dependendo do método de centrifugação utilizado, o número de plaquetas e leucócitos no concentrado de hemácias pode variar.
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Método de preparação
O concentrado de hemácias é obtido a partir do sangue total, por centrifugação ou
sedimentação, por meio da remoção do plasma em sistema fechado ou pelo sistema
de aférese.
O concentrado de hemácias depletado de buffy coat é derivado do sangue total, após
centrifugação e remoção do plasma e da camada leucoplaquetária (buffy coat), com
ressuspensão das hemácias em solução contendo nutriente, anticoagulante e conservante ( Ex. SAG –Manitol).
Para a preparação do concentrado de hemácias é necessário deixar o sangue total,
após a coleta, em repouso por no mínimo 2 horas em temperatura entre +20ºC a +24ºC
para desagregação espontânea das células antes do procedimento de centrifugação.

Armazenamento e estabilidade
O concentrado de hemácias deve ser armazenado em temperatura entre +2ºC a +6ºC.
A estabilidade ou tempo de armazenamento do CH depende da solução anticoagulante / preservante. Quando coletado em bolsas contendo CPDA-1 o CH é estável por 35
dias enquanto que quando coletado em bolsas contendo CPD é estável por 21 dias.
Na presença de soluções contendo aditivos ( Ex. SAG –Manitol) a estabilidade do CH
é maior e se estende para 42 dias.

Controle da qualidade
Para garantir a qualidade das bolsas de concentrado de hemácias fazer inspeção visual
e realizar testes estabelecidos na portaria 1353 de 13 de junho de 2011, os quais estão
descritos nos Quadros 2 a 6 e atender os critérios de aceitação.

Na inspeção visual avaliar os seguintes parâmetros:
✓ Alteração de cor
✓ Lipemia do sobrenadante
✓ Presença de coágulos
✓ Presença de vazamento
* O critério de aceitação para analise visual, deve ser estabelecido pelo serviço de hemoterapia.

Na figura 6 é apresentada bolsa com a presença de coágulos.
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Figura 6 – Bolsa de sangue com coágulos

Quadro 2 – Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrados de hemácias
Parâmetros
Medida de volume

Critérios de
aceitação
De acordo com o
método utilizado

Número de amostras
Todas as unidades processadas

Determinação de hematócrito

50 a 80%*

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemoglobina

> 45 g/unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemólise

< 0,8% da massa no
último dia de armazenamento

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Controle microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades ( o que for maior)

* O hematócrito esperado depende do tipo de solução preservativa utilizada na bolsa, sendo de 50 a 70% para concentrados de
hemácias com solução aditiva e de 65 a 80% para hemácias em CPDA-1.
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Quadro 3 - Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrado de hemácias lavadas
Parâmetros
Medida de volume

Critérios de
aceitação
De acordo com o
método utilizado

Número de amostras
Todas as unidades processadas

Determinação de hematócrito

50 a 75%

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemoglobina

> 40 g/unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemólise

< 0,8% da massa

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Recuperação

> 80% da massa
eritrocitária

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de proteína residual

< 0,5g/unid

Todas as unidades processadas

Controle microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Quadro 4 - Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrado de hemácias desleucocitados
Parâmetros
Medida de volume

Critério de aceitação

Número de amostras

De acordo com o
método utilizado

Todas as unidades processadas

Determinação de hematócrito

50 a 80%*

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemoglobina

> 40 g/unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemólise

< 0,8% da massa

1% ou 10 unidades (o que for maior)

6

Determinação de leucócitos residuais

< 5,0 x 10 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Controle microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)

* O hematócrito esperado depende do tipo de solução preservativa utilizada na bolsa, sendo de 50 a 70% para concentrados de
hemácias com solução aditiva e de 65 a 80% para hemácias em CPDA-1.
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Quadro 5 - Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrado de hemácias retirado o buffy coat
Parâmetros
Medida de volume

Critérios de
aceitação
De acordo com o
método utilizado

Número de amostras
Todas as unidades processadas

Determinação de hematócrito

50 a 80%*

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemoglobina

> 43 g/unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemólise

< 0,8% da massa

1% ou 10 unidades (o que for maior)

9

Determinação de leucócitos

< 1,2 x 10 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Controle microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)

* O hematócrito esperado depende do tipo de solução preservativa utilizada na bolsa, sendo de 50 a 70% para concentrados de
hemácias com solução aditiva e de 65 a 80% para hemácias em CPDA-1.

Quadro 6 - Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrado de hemácias por aférese
Parâmetros

Critérios de
aceitação

Número de amostras

Medida de volume

De acordo com o
método utilizado

Determinação de hematócrito

50 a 80%*

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemoglobina

> 40 g/unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de hemólise

< 0,8% da massa

1% ou 10 unidades (o que for maior)

6

Todas as unidades processadas

Determinação de leucócitos residuais

< 5,0 x 10 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Controle microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)

* O hematócrito esperado depende do tipo de solução preservativa utilizada na bolsa, sendo de 50 a 70% para concentrados de
hemácias com solução aditiva e de 65 a 80% para hemácias em CPDA-1.
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CONTROLE DA QUALIDADE
DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
Coleta de amostras para Controle da Qualidade
Selecionar as amostras de Concentrados de Hemácias aleatoriamente, com frequência
definida pelo serviço, durante todo o tempo de armazenamento.
As bolsas de Concentrados de Hemácias devem ser mantidas em repouso por aproximadamente 30 minutos. As unidades devem ser homogeneizadas antes da coleta da
amostra no mínimo três vezes, incluindo o tubo de transferência (espaguete) com o
auxílio de uma pinça rolete.
A coleta de amostra deverá ser feita por meio de aliquotagem para uma bolsa de transferência, em sistema fechado, uma vez que as bolsas utilizadas para o controle da qualidade podem ser reintegradas ao estoque, de acordo com o resultado obtido. Coletar
volume suficiente, transferir para tubos plásticos, realizar todas as análises levando
em consideração os critérios de aceitação e o número de amostras estabelecido nos
quadros 2 a 6. Após a coleta das amostras, armazenar as bolsas de CH em geladeira à
temperatura entre +2° e +6ºC até o término das análises. De acordo com os resultados
obtidos as bolsas de CH poderão ser descartadas ou reintegradas ao estoque.
Caso seja utilizado um sistema aberto para coleta de amostras, a bolsa deve ser utilizada em até 24 h ou descartada após esse tempo.
Todo procedimento de coleta de amostra em sistema aberto deve ser realizado sob
fluxo laminar.

Medida de volume
Pesar uma bolsa vazia (sem anticoagulante) idêntica à bolsa-mãe de concentrado de
hemácias e registrar a massa (mb). Pesar a bolsa de concentrado de hemácias e registrar a massa (mbCH). Utilizar a equação 3 para obter o peso líquido do concentrado de
hemácias (mCH).
Equação 3
mCH = mbCH - mb
Em que:
mCH – Peso líquido do concentrado de hemácias (g)
mb - massa da bolsa (g) sem anticoagulante
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mbCH - massa da bolsa com o concentrado de hemácias (g)

Para calcular o volume do concentrado de hemácias, é necessário conhecer:
✓ Densidade média do concentrado de hemácias – 1,060 g/mL (SAG-manitol) e 1,070
g/mL (CPDA-1)
✓ Peso líquido do concentrado de hemácias (em gramas)
Usar a equação 4 para obter o volume do concentrado de hemácias (VCH) em mL.
equação 4

VCH =

mCH
dCH

Em que:
VCH – Volume do concentrado de hemácias (mL)
mCH – Peso líquido do concentrado de hemácias (g)
dCH – Densidade do concentrado de hemácias (g/mL)

Determinação de Hematócrito
Método Manual
✓ Homogeneizar a amostra coletada no tubo plástico;
✓ Preencher com sangue o tubo capilar heparinizado, até aproximadamente 2/3 da
sua capacidade;
✓ Vedar o espaço vazio do tubo com massa para modelar;
✓ Acomodar os capilares na microcentrífuga, proceder à centrifugação seguindo as
instruções de uso do equipamento e determinar o hematócrito com a leitura
apropriada.

Método automatizado
✓ Homogeneizar a amostra coletada no tubo plástico;
✓ Proceder à leitura conforme instruções do contador de células automatizado
utilizado;
✓ Se a concentração do hematócrito for superior à linearidade do equipamento uti35

lizado, diluir a amostra numa proporção 1:2 em solução salina ou no diluente
isotônico do próprio equipamento. Caso contrário utilizar a amostra sem diluição.
✓ O resultado da determinação poderá ser impresso, copiado ou enviado via sistema
informatizado para a planilha de trabalho.
✓ Caso a amostra seja diluída, multiplicar o resultado pelo fator de diluição.

Determinação de hemoglobina
✓ A determinação da hemoglobina total do concentrado de hemácias pode ser feita
em equipamento automatizado.
✓ Caso a concentração de hemoglobina total for maior que a faixa linear da curva de
calibração do equipamento, diluir a amostra 1:2 em solução salina ou no diluente
isotônico do próprio equipamento. Caso contrário utilizar a amostra sem diluição.
✓ O resultado da determinação poderá ser impresso, copiado ou enviado via sistema
informatizado para a planilha de trabalho.
✓ Caso a amostra seja diluída, multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição ou
dividir pela diluição.
✓ O valor da hemoglobina obtido através dos equipamentos automatizados é expresso
em g/dL. Para obter o valor em g/mL deve-se usar a equação 5:
Equação 5

HBt (g/mL) =

HBt (g/dL)
100 x D

Em que:
HBt (g/mL) - Concentração de hemoglobina total no concentrado de hemácias em
g/mL
HBt (g/mL) - Concentração de hemoglobina total no concentrado de hemácias em
g/dL
D = Diluição
100 = Fator de conversão de unidade
Para obter o valor de hemoglobina total do concentrado de hemácias por unidade de
bolsa deve-se utilizar a equação 6:
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Equação 6

HBt (g/unid) = HBt (g/mL) x VCH

Em que:
HBt (g/unid)= Massa de hemoglobina total em g por unidade de bolsa
VCH = Volume do concentrado de hemácias em mL, obtido na equação 2

Determinação de hemoglobina total em solução aquosa
✓ Homogeneizar a amostra de CH ou ST e diluir 1:500 em água destilada.
✓ Transferir aproximadamente 1 mL da solução diluída para uma cubeta de acrílico.
Zerar o espectrofotômetro com branco de água destilada. Medir as absorbâncias nos
comprimentos de onda 415 e 542 nm. Avaliar os resultados obtidos.
Caso a absorbância (Abs) a 415 nm seja < 1,5 calcular a concentração de hemoglobina utilizando a equação7.
Caso a absorbância (Abs) a 415 nm seja > 1,5 calcular a concentração de hemoglobina utilizando a equação 8.
Equação 7

Hbt = Abs 415 x

1000
D x 7,34

Equação 8

Hbt = Abs 542 x

1000
D x 0,891

Em que:
Hbt – Concentração de hemoglobina total (mg/L)
Abs (415) – Absorbância a 415 nm
D – diluição
Abs (542) – Absorbância a 542 nm
Usar a equação 9 para converter o resultado de Hbt em mg/L para Hbt em g/dL
Equação 9

Hbt (g/dL) =

Hbt (mg/L)
10000
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Critérios de aceitação
Hemoglobina total
Após aplicar as equações 7 e 8, se o resultado da concentração de hemoglobina total
no plasma for superior a 1000 mg/L, deve-se diluir a amostra com água destilada ou
ultrapura. Repetir a diluição e o procedimento para a determinação de hemoglobina
total em solução aquosa, até que o valor obtido seja menor que 1000 mg/L. Neste
caso, o resultado final deverá ser dividido pela diluição ou multiplicado pelo fator de
diluição.
A concentração de Hbt é obtida em mg/L e deve ser convertida para g/dL, usando a
equação 9.

Determinação da hemoglobina livre no plasma
✓ Separar o plasma residual do concentrado de hemácias por meio de centrifugação
com rotação e tempo validados no serviço;
✓ Retirar cuidadosamente o plasma sobrenadante para um tubo de ensaio plástico
seco. Se for observada a presença de hemácias no plasma sobrenadante, centrifugar
novamente o plasma residual com rotação e tempo validados no serviço para impedir a interferência de hemácias remanescentes;
✓ Transferir o plasma residual para um tubo de plástico de primeiro uso de maneira
cuidadosa para não ressuspender o “botão” de hemácia depositado no fundo do tubo;
✓ Transferir aproximadamente 1 mL do plasma para uma cubeta de acrílico de 1cm
de caminho ótico.
✓ Zerar o equipamento com branco de água destilada.
✓ Efetuar as leituras em espectrofotômetro nos comprimentos de onda: 370, 415, 510,
577 e 600 nm.
Caso a absorbância (Abs) a 415 nm seja < 1,5, utilizar as absorbâncias a 510, 415 e
370 nm para o cálculo da concentração de hemoglobina livre usando as equações
10, 11 e 12.
Caso a absorbância (Abs) a 415 nm seja > 1,5, utilizar as absorbâncias a
510, 577 e 600 nm para o cálculo da concentração de hemoglobina livre
usando as equações 13, 14 e 15.
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Equação 10		

X = Abs 510 + [(Abs 370 - Abs 510) x 0,68]

Equação 11		

Y = Abs 415 - X

Equação 12		

Y
1,6125
			
x
Hbl =
113,22
D

Equação 13		

X = Abs 600 + [(Abs 510 - Abs 600) x 0,26]

Equação 14		

Y = Abs 577 - X

Equação 15

Hbl =

Y
1,6125
x
				
(g/dL)
13,64
D

Em que:
Hbl = Concentração de hemoglobina livre (g/dL)
D – diluição
Abs370– Absorbância a 370 nm
Abs 415 – Absorbância a 415 nm
Abs 510 – Absorbância a 510 nm
Abs 577 – Absorbância a 577 nm
Abs 600 – Absorbância a 600 nm
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Critérios de aceitação
Hemoglobina livre
Após aplicar as equações 10, 11 e 12 ou 13, 14 e 15, se o resultado da concentração
de hemoglobina livre no plasma for superior a 0,02 g/dL, deve-se diluir a amostra com
água destilada ou ultrapura e repetir o procedimento para a determinação de hemoglobina livre, até que o valor obtido seja menor que 0,02 g/dL. Neste caso, o resultado
final deverá ser dividido pela diluição ou multiplicado pelo fator de diluição.
Nota: Podem ser utilizadas outras metodologias para determinação da Hb livre, como
a leitura da 1ª derivada com uso de software específico, ou pelo método da peroxidase.

Determinação do grau de hemólise
Calcular o grau de hemólise no hemocomponente, utilizando a equação 16
Equação 16

GH(%) =
		

(100 - Ht) x Hbl
Hbt

Em que:
GH(%) - Grau de hemólise (%)
Ht - Hematócrito (%)
Hbl - Hemoglobina livre (g/dL)
Hbt - Hemoglobina total (g/dL)

Determinação de Proteína Residual
A determinação de proteína total pode ser feita com o uso de kits comerciais ou técnica manual.

Kits comerciais
Para determinação da proteína residual, após a lavagem dos concentrados de hemácias com solução fisiológica, utilizar kits comerciais que apresentem sensibilidade
adequada para avaliar as concentrações residuais de proteína (g/bolsa de concentrado
de hemácia) ou utilizar técnicas manuais.
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Os kits comerciais para a dosagem de proteínas totais em soro, na sua grande maioria,
não apresentam linearidade para concentrações baixas de proteínas, portanto não devem ser utilizados para este fim.
Os Kits para dosagem de proteínas em líquidos biológicos com baixa concentração
de proteínas (ex: líquor) são mais sensíveis e apresentam linearidade para detecção
de baixas concentrações de proteínas e podem ser empregados para determinação de
proteína total em bolsas de concentrado de hemácias lavadas.

Técnica Manual
Método modificado do reagente Biureto
No método modificado do reagente de Biureto, as ligações peptídicas das proteínas
reagem com íons cúpricos em meio alcalino formando um complexo de cor violeta,
cuja intensidade é proporcional à concentração de proteínas na amostra. A reação só
é positiva na presença de no mínimo duas ligações peptídicas (-CO, NH-).
Usamos como amostra o sobrenadante resultante da centrifugação da hemácia lavada.
A- Procedimento de preparo dos reagentes:
Solução de Hidróxido de Sódio 6,0 M
Solução de Hidróxido de Sódio 6,0 M
Hidróxido de
24 g
Hidróxido
desódio
sódio 24 g
Água desionizada q.s.p
100 mL
Água desionizada q.s.p
100 mL

Reativo de Birueto
Sulfato de cobre

3,0 g

Tartarato de sódio e potássio

9,0 g

Iodeto de potássio

5,0 g

Água desionizada q.s.p

1000 mL

Dissolver separadamente em água destilada:
✓ Em balão volumétrico de 1000 mL com cerca de 500 mL de água desionizada, mis
turar o sulfato de cobre com o tartarato de sódio e potássio; em seguida, sob agita
ção, adicionar o iodeto de potássio;
✓ A seguir, ainda sob agitação, adicionar 100 mL da solução de hidróxido de sódio
6,0 M.
✓ Completar o volume para 1000 mL com água desionizada.
Esta solução deve ser desprezada quando aparecer precipitado negro ou avermelhado.
B – Curva de calibração
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Utilizar de preferência, o Padrão comercial 8000 mg/dL.
Diluir o padrão com solução fisiológica 0,9% para obter padrões com concentrações
de 800, 400, 200, 100 mg/dL, para traçar a curva de calibração. Os volumes a serem
pipetados e a identificação dos padrões estão descritas na tabela 2
Tabela 2 – Identificação, concentração, volume de padrão e diluente

Identificação do padrão
Concentração do padrão (mg/ dL) Volume em L do padrão de 8000 mg/dL Volume em de solução fisiológica 0,9%
IdentifiPadrão 8000 mg/dL
Solução fisiológica 0,9%
cação
P1 do 800Concentração
100 900 (mg/dL)
quantidade em µL
quantidade em µL
padrão
P2
400 50
950
P1
800
100
900
P3
200 25
975
P2
400
50
950
P4
100 100 (800mg/dL)
700
P3
200
25
975
P4
100
100 (800 mg/dL)
700
Após o preparo dos padrões descritos na tabela 2, pipetar 200 µL de cada padrão em
tubos de ensaio e adicionar 1mL do reagente de biureto. Preparar também um branco
adicionando 200 µL de solução fisiológica e adicionar 1 mL do reagente de biureto.
Homogeneizar os tubos por inversão, sem agitar. Deixar em repouso por 30 minutos
à temperatura ambiente.
Zerar o espectrofotômetro com o branco em 540 nm e ler a absorbância dos padrões.
Estabelecer a curva de calibração e calcular o coeficiente angular.
C – Análise das amostras e controles
Na tabela 3 estão identificados os tubos como: B (branco), P (padrão), S1 (soro normal), S2 (soro patológico) e A (amostra) e os volumes a serem pipetados.
Tabela 3 – Identificação dos tubos e volumes a serem pipetados

P
S1
S2
A
B
P
S1
S2
AB
200µL
PadrãoPadrão 200L - Amostra
- 200L
Amostra200µL
SoroSoro
normal
200L
normal
200µL
Soro patológico
200L Soro patológico
200µL
Homogeneizar cuidadosamente por inversão, sem agitar. Deixar em repouso por 30
Reagente de Biureto
1mL
1mL
1mL
1mL
1mL
minutos à temperatura ambiente. Zerar o espectrofotômetro com o branco e fazer a
Solução fisiológica
200µL
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leitura das amostras no espectrofotômetro em 540 nm.
Calcular a concentração de proteínas nas amostras usando a equação 16.
Equação 16

Cp (mg/dL) =

Abs x D
a

Em que:
Cp - concentração proteica em mg/dL
Abs - absorbância da amostra
D - fator de diluição
a - coeficiente angular
A curva de calibração é linear até 800 mg/dL, caso as amostras ultrapassem esse valor,
diluir 1:3 ou 1:5 em solução fisiológica.

Determinação de leucócitos
A técnica de quantificação do número de leucócitos em concentrado de hemácias,
concentrado de hemácias lavado e concentrado de hemácias filtrado utilizada em
controle da qualidade é feita pela contagem de células em câmara de Neubauer ou de
Nageotte, figuras 7 e 8.

Figura 7 – Câmara de Neubauer

Figura 8 – Câmara de Nageotte

Preparação da câmara
✓ Limpar cuidadosamente a câmara (Neubauer ou Nageotte) e a lamínula com lenço
de papel absorvente e macio ou gaze;
✓ Passar uma gaze umedecida com álcool ou água nas laterais da câmara;
✓ Colocar lamínula sobre o centro da câmara e aderí-la por fricção firme,
porém cuidadosa.
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✓ Observar se a lamínula está adequadamente aderida à câmara.

Preparação da câmara úmida:
✓ Embeber algumas compressas de gaze ou algodão em água, retirando o excesso e
colocá-las dentro de um recipiente com tampa, contornando as paredes. A câmara
úmida será utilizada para não permitir o ressecamento das amostras durante o repouso para sedimentação das células nas câmaras de contagem (Neubauer e Nageotte)

Preparação da amostra e contagem em câmara de Neubauer ou Nageotte
✓ Diluir o concentrado de hemácias 1:10 (ou diluições maiores quando necessário)
em solução de Turk (solução de trabalho); homogeneizar e deixar o tubo em repouso, por pelo menos 10 minutos;
✓ Homogeneizar novamente a diluição e preencher as câmaras completamente, tendo
o cuidado para não transbordar;
✓ Manter as câmaras de contagem em câmara úmida;
✓ Aguardar de 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células;
✓ Iniciar a contagem das células em microscópio nos campos específicos identificados na figura 9.
Solução de Turk (solução mãe)
Preparação:
● Pesar 1g de violeta de metila (genciana) ( C24H27N3.HCl)
● Dissolver em Becker de vidro com agua desionizada e transferir para um balão
de 100 mL;
● Completar pra 100 mL com água deionizada;
● Armazenar em geladeira devidamente tampado para evitar evaporação
(validade 5 anos).
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Solução de TurK (solução de trabalho)
✓ ácido acético glacial p.a.
✓ solução de violeta de metila 1/100 ( solução mãe)
✓água desionizada
Preparação
● Pipetar 1 mL da solução mãe de violeta de metila em balão de 100mL;
● Acrescentar água desionizada até a metade do balão;
● Adicionar 1,5 mL de ácido acético glacial ;
● Completar com água desionizada para volume final de 100 mL
● Armazenar em temperatura ambiente ( validade 1 ano)

Figura 9 – Campos específicos para contagem de leucócitos na câmara de Neubauer
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Cálculo para determinação de leucócitos em câmara de Neubauer
Calcular o total de células por mL usando a equação 18 e apresentar os resultados
como potência de 10.
Equação 18

número de leucócitos / mL =

					
L x V x D x 1000
A

Em que:
L - Número de leucócitos contados,
V - Volume do campo de contagem (10 µL),
D - Fator de diluição,
A - Número de quadrados externos contados (4).
1000 - fator de conversão de unidade

Cálculo para determinação de leucócitos em câmara de Nageotte
Equação 19

número de leucócitos / mL =
					

L x D x 1000
V

Em que:
L - número de leucócitos contados
D - fator de diluição
V - volume do campo de contagem (40 retângulos = 50 µL)
1000 - fator de conversão de unidade
Os resultados expressos em mL devem ser convertidos em número de leucócitos por
unidade de hemocomponentes multiplicando-se o valor encontrado pelo volume da
bolsa (em mL) utilizando a equação 20
Equação 20
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nº leucócitos / unidade = nº leucócitos / mL x VCH

Em que:
nº leucócitos / mL - nº de leucócitos por mL, obtido nas equações 18 ou 19.
VCH - Volume do concentrado de hemácias em mL, obtido na equação 4.

Porcentagem de recuperação de hemoglobina total
Para concentrados de hemácias lavadas, determinar a porcentagem de recuperação
de hemoglobina total (g/unidade) após o procedimento de lavagem, usando
a equação 21
Equação 21

Recuperação (%) =
			

HbD x 100
HbA

Em que:
HbD - concentração de hemoglobina total (g/unidade) depois do procedimento
de lavagem
HbA - concentração de hemoglobina total (g/unidade) antes do procedimento
de lavagem

Controle microbiológico
Para o controle microbiológico de concentrado de hemácias, retirar a bolsa da câmara fria e, após aproximadamente 30 minutos, ordenhar o conteúdo do tubo de coleta
(espaguete) por no mínimo 3 vezes, alternando com movimentos de homogeneização.
Coletar uma alíquota da amostra em bolsa de transferência, preferencialmente até o
12º dia de armazenamento do concentrado de hemácias em sistema fechado. Uma segunda alíquota poderá ser reservada em outra bolsa de transferência e destinada para
contraprova se necessário, caso o componente seja liberado para transfusão antes de
24 horas de incubação.
A amostra de contraprova deve ser identificada com a numeração da bolsa de origem
e deve ser armazenada na mesma temperatura do hemocomponente original até o
término do ensaio microbiológico.
Inocular a amostra em dois frascos de hemocultura (aeróbio e anaeróbio), sob fluxo
laminar, utilizando volume mínimo de 5 mL e no máximo 10 mL , sendo ideal um
volume médio de 8mL de amostra de concentrado de hemácias. Volumes inferiores
do inóculo podem diminuir a sensibilidade do método.
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A cada 24h da inoculação da amostra, avaliar o resultado da cultura. Se negativo, dar
continuidade ao teste de acordo com as instruções do fabricante. Se positivo, utilizar
a segunda amostra (contraprova) e segregar os hemocomponentes correspondentes.
Efetuar coloração de Gram e identificar o microrganismo para comprovação da positividade da amostra e fazer as notificações necessárias conforme o estabelecido na RDC
57, de 16 de dezembro de 2010.

Coloração de Gram
✓ Colocar a lâmina com esfregaço fixado em um suporte apropriado (reto);
✓ Cobrir toda a superfície com Solução Cristal Violeta (violeta fenicada) e deixar por
1 minuto. Escorrer;
✓ Cobrir o esfregaço com lugol e deixar 1 min;
✓ Lavar em água corrente;
✓ Passar álcool 95º C (cobrir a lâmina por aproximadamente 15 segundos);
✓ Lavar em água corrente;
✓ Corar com fucsina fenicada cobrindo o esfregaço por 20 a 30 segundos;
✓ Lavar em água corrente e secar ao ar;
✓ Efetuar leitura em microscópio de imersão (objetiva de 40x e 100x), observando as
áreas do esfregaço por 3 a 5 min.
✓ Identificar o microrganismo como Gram-positivo ou Gram-negativo.
✓ Interpretação: Germes Gram positivos apresentam coloração roxa e germes Gram
negativos coloração avermelhada.

Análise de resultados do controle da qualidade de concentrados de hemácias
Recomenda-se uma avaliação semanal dos resultados encontrados no controle da
qualidade de concentrado de hemácias em reuniões com as áreas envolvidas. Caso
sejam encontradas não conformidades avaliar usando o quadro 7.
Nas análises, os padrões de conformidade são variáveis e dependem do hemocomponente e do parâmetro avaliado, de acordo com a especificação da legislação.
As áreas envolvidas com o controle da qualidade de concentrado de hemácias devem
manter indicadores de qualidade dos resultados e ações corretivas devem ser abertas
para investigação, modificação, padronização e registro das melhorias.
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Quadro 7 - Resultados não conformes dos concentrados de hemácias e as possíveis causas
Resultados
não conformes
Ht acima do especificado

Possíveis causas
- Tempo e /ou velocidade de centrifugação excessivos
- Retirada excessiva de plasma do ST após processamento
- Falhas na homogeneização e coleta da amostra para controle da qualidade
- Problemas com os equipamentos para determinação do hematócrito

Ht abaixo do especificado

- Tempo e/ou velocidade de centrifugação insuficientes
- Retirada insuficiente de plasma do ST após processamento
- Falhas na homogeneização e coleta da amostra para controle da qualidade
- Problemas com os equipamentos para determinação do hematócrito

Hemólise > 0,8% no último
dia de armazenamento

- Problemas com a quebra do lacre para separação dos hemocomponentes
- Contaminação bacteriana
- Temperatura e armazenamento das unidades inadequadas
- Hematócrito acima das especificações
- Volume insuficiente de anticoagulante
- Tempo excessivo de filtração
- Choques mecânicos
- Falhas na homogeneização e coleta da amostra para controle da qualidade

Presença de coágulos

- Contaminação bacteriana
- Ativação do processo de coagulação devido à:
- Homogeneização inadequada das bolsas de sangue total
durante a coleta
- Ordenha insuficiente do tubo coletor após a coleta de
sangue total
- Volume de sangue total acima de 495 ml
- Tempo de coleta acima de 15 minutos
- Volume insuficiente de anticoagulante
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IV - CONCENTRADO DE PLAQUETAS

Concentrado de plaquetas é uma suspensão de plaquetas, em plasma preparado mediante dupla-centrifugação de uma unidade de sangue total coletada em tempo não
superior a 15 minutos (preferencialmente até 12 minutos). Também pode ser obtido
por aférese.
Nas figuras 10 e 11 são apresentadas bolsas de plaquetas obtidas por aférese obtidas
do sangue total, respectivamente.

Figura 10 – Plaquetas obtidas por Aférese

Figura 11 – Plaquetas obtidas do ST

Propriedades
Cada unidade de concentrado de plaquetas obtido de sangue total contém aproximadamente 5.5 x 1010 plaquetas em 40 a 70 mL de plasma (deve ser mantido um volume
mínimo de 40 mL de plasma por 5.5 x 1010 plaquetas). Nas unidades obtidas por aférese, o conteúdo de plaquetas deve ser igual ou maior que 3 x 1011 ( o correspondente
a 6 a 7 unidades de plaquetas obtidas de sangue total), em um volume entre 200 - 300
mL de plasma.
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Método de preparação
Plasma rico em plaquetas
✓ Centrifugar uma unidade de sangue total, previamente mantida em temperatura de
+20ºC a +24ºC por até 24 horas, para separação do concentrado de hemácias e plasma rico em plaquetas (PRP). O processo de centrifugação para obtenção de plasma
rico em plaquetas deverá ser validado em cada Serviço.
✓ Realizar uma segunda centrifugação do plasma rico em plaquetas com extração do
plasma sobrenadante, mantendo um volume de 40 a 70mL de plasma para o armazenamento ideal das plaquetas por 05 dias.

Buffy coat (camada leucoplaquetária)
✓ Centrifugar uma unidade de sangue total, previamente mantida em temperatura de
+20ºC a +24ºC por até 24 horas, para separação do concentrado de hemácias, Buffy
coat e plasma. O processo de centrifugação para obtenção dos concentrados de plaquetas por Buffy coat deverá ser validado em cada Serviço.
✓ Proceder uma segunda centrifugação do Buffy coat mantendo um volume em torno
de 40 a 70 mL de plasma para o armazenamento ideal das plaquetas por cinco dias.
✓ Caso necessário, pode-se juntar 4 a 6 unidades de Buffy coat para formar um pool
que, quando centrifugado, dará origem ao concentrado de plaquetas por pool de Buffy
coat.

Por Aférese
Concentrado de plaquetas obtido de um único doador por meio de um separador
celular automatizado, onde grandes volumes de sangue total são separados, de modo
que as plaquetas sejam retidas em bolsa própria e o produto remanescente retorne ao
doador. O conteúdo de plaquetas deve ser igual ou maior que 3 x 1011 (o correspondente a 6 a 7 unidades de plaquetas obtidas de sangue total).

Concentrado de plaquetas desleucocitado
O concentrado de plaquetas desleucocitado é obtido pela remoção de leucócitos por
meio de filtros específicos para esta finalidade ou pela remoção dos leucócitos durante
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o procedimento de aférese. O procedimento pode ser feito em plaquetas únicas ou em
pool. Considera-se desleucocitado o concentrado de plaquetas cujo conteúdo residual de leucócitos na unidade seja inferior a 5,0 x 106 leucócitos (aférese ou pool de 6
a 7 unidades ) ou 0,83 x 106 em cada unidade obtida de um sangue total. A validade
do concentrado de plaquetas desleucocitado obtido em sistema fechado é o mesmo
do hemocomponente original. Caso seja obtido em sistema aberto, a validade é de
4 horas.

Armazenamento e Estabilidade
Após o processo de centrifugação, as plaquetas obtidas de sangue total devem permanecer em repouso por aproximadamente 2 horas para desagregação espontânea. Após
este período acondicionar e armazenar em agitadores específicos.
Os concentrados de plaquetas obtidos por Buffy coat e aférese não necessitam de repouso após o preparo. Acondicionar e armazenar em agitadores específicos.
O concentrado de plaquetas deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre
+20ºC e +24ºC) e é estável por 05 dias, sob agitação constante, garantindo assim a
melhor viabilidade do hemocomponente e a fisiologia celular.

Controle da qualidade
Para garantir a qualidade das bolsas de concentrado de plaquetas fazer a inspeção visual e realizar os testes estabelecidos na portaria 1353 de 13 de junho
2011, os quais estão descritos nos Quadros 8 a 11 e atender os seus critérios de
aceitação.
Nas figuras 12 a 14 são apresentados diferentes tipos de concentrados de plaquetas
avaliados visualmente.
A figura 15 mostra um painel para inspeção visual de concentrado de plaquetas quanto à contaminação por hemácias, onde o volume máximo de aceitação de hemácias
contaminante é de 200 µL .

Inspeção visual
Na inspeção visual avaliar os seguintes parâmetros:
✓ Lipemia
✓ Alteração de cor
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✓ Presença de grumos
✓ Presença de vazamento
✓ Swirling
O critério de aceitação para análise visual, deve ser estabelecido pelo serviço de
hemoterapia. O protocolo visual de contaminação de concentrado de plaquetas por
hemácias encontra-se na figura 15.

Figura 12 – Plaqueta Lipêmica

Figura 13 – Plaqueta com grumos

Figura 14 – Comparação entre uma bolsa de Concentrado de Plaqueta contaminada por hemácias e uma bolsa sem contaminação.
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ACEITÁVEL

<0,50µL

0,50µL

100µL

150µL

200µL

NÃO ACEITÁVEL

>400µL

>300µL

Figura 15 Protocolo visual de concentrado de plaquetas contendo volumes crescentes de contaminação por hemácias

Quadro 8 - Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrado de plaquetas obtidas por sangue total
Parâmetros
Medida de volume
Determinação do número de plaquetas

Critérios de
aceitação

Número de amostras

40 a 70 mL

Todas as unidades processadas

10

1% ou 10 unidades (o que for maior)

8

> 5,5 x 10 / unid

Determinação do número de leucócitos

< 2,0 x 10 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de pH

> 6,4 (último dia)

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Inspeção visual do swirling

Presente

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Teste microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)
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Quadro 9 – Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrado de plaquetas obtidas por pool buffy coat
P
Parâmetros
Medida de volume

Critérios de
aceitação

Número de amostras

Garantir volume
mínimo de 40 mL de
plasma por 5,5 x 1010
Plaquetas

Todas as unidades processadas

Determinação do número de plaquetas/pool > 3,0 x 1011 / unid
7

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação do número de leucócitos

< 5,0 x 10 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de pH

> 6,4 (último dia)

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Inspeção visual do swirling

Presente

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Teste microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Quadro 10 – Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de concentrado de plaquetas obtido por aférese
Critérios de
aceitação

Número de amostras

Medida de Volume

Garantir volume
mínimo de 40 mL de
plasma por 5,5 x 1010
Plaquetas

Todas as unidades processadas

Determinação do número de plaquetas

> 3,0 x 1011 / unid

Parâmetros
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6

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação do número de leucócitos

< 5,0 x 10 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de pH

> 6,4 (último dia)

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Inspeção visual do swirling

Presente

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Teste microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Quadro 11 – Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para Controle
da Qualidade de Concentrado de plaquetas desleucocitado.
Parâmetros
Medida de volume
Determinação do número de plaquetas

Critérios de aceitação

Número de amostras

Garantir volume
mínimo de 40 mL de
plasma por 5,5 x 1010
Plaquetas

Todas as unidades processadas

> 5,5 x 1010 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

5

Determinação do número de leucócitos por
unidade

< 8,3 x 10 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação do número de
leucócitos no pool

< 5,0 x 106 / unid

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Determinação de pH

> 6,4 (último dia)

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Inspeção visual do swirling

Presente

1% ou 10 unidades (o que for maior)

Teste microbiológico

Negativo

1% ou 10 unidades (o que for maior)

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS CONCENTRADOS DE PLAQUETAS
Coleta de amostras para controle da qualidade
Selecionar as amostras de Concentrados de Plaquetas aleatoriamente, com freqüência
definida pelo serviço, durante todo o tempo de armazenamento, de preferência no 5°
dia de armazenamento.
As unidades devem ser homogeneizadas antes da coleta da amostra, no mínimo três
vezes, incluindo o tubo de transferência (espaguete) com o auxílio de uma pinça
rolete.
A coleta de amostra deverá ser feita por meio de aliquotagem para uma bolsa de
transferência, em sistema fechado, uma vez que as bolsas utilizadas para o controle
da qualidade podem ser reintegradas ao estoque, de acordo com o resultado obtido. Coletar volume suficiente, transferir para tubos plásticos, realizar todas as análises levando em consideração os critérios de aceitação e os números de amostras
estabelecidos nos quadros 7 a 10. Após a coleta das amostras, armazenar as bolsas
de CP em agitadores à temperatura entre +20 e +24ºC até o término das análises.
De acordo com os resultados obtidos as bolsas de CP poderão ser descartadas ou
reintegradas ao estoque.
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Caso seja utilizado um sistema aberto para coleta de amostras, utilizar a bolsa em até
quatro horas ou descartar após esse tempo.
Todo procedimento de coleta de amostra em sistema aberto deve ser realizado em
fluxo laminar.

Determinação do pH
Este deve ser o primeiro teste efetuado no controle da qualidade dos concentrados de
plaquetas, imediatamente após a coleta da amostra.
Para esta medida podem ser utilizados equipamentos específicos de pH, gasometria
ou fitas reativas, de acordo com a validação de cada Serviço.
A temperatura do hemocomponente para determinação do pH deve estar entre +20ºC
a +24ºC.

A) Fitas Reativas
Utilizar fitas reativas de pH com escala ≤ 0,5, validadas por teste comparativo com
equipamentos para determinação do pH.
Antes do início da rotina, sempre efetuar um controle da fita com um padrão
conhecido.

B) Equipamento de gasometria e pHmetros
O uso de equipamentos automatizados minimiza erros e fornece resultados mais exatos, sendo considerado como teste padrão para confirmação dos resultados.
Sempre utilizar soluções controles comerciais e seguir as orientações dos manuais
técnicos de cada equipamento.

Medida de volume
Para calcular o volume do concentrado de plaquetas, é necessário conhecer:
✓ Densidade média do concentrado de plaquetas – 1,03 g/mL
✓ Peso líquido do concentrado de plaquetas em gramas
Pesar uma bolsa vazia idêntica a do concentrado de plaquetas e registrar a massa (mb).
Pesar a bolsa de concentrado de plaquetas e registrar a massa (mbCP). Utilizar a equação 22 para obter o peso líquido do concentrado de plaquetas (mCP).
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Equação 22

mCP = mbCP - mb

Em que:
mCP – Peso líquido do concentrado de plaquetas (g)
mb – massa da bolsa (g)
mbCP – massa da bolsa com o concentrado de plaquetas (g)
Usar a equação 23 para obter o volume do concentrado de plaquetas em mL.
Equação 23

VCP =

mCP
dCP

Em que:
VCP – Volume do concentrado de plaquetas (mL)
mCP – Peso líquido do concentrado de plaquetas (g)
dCP – Densidade do concentrado de plaquetas (g/mL)

Determinação do número de plaquetas
Para determinar o número de plaquetas utilizar a contagem das células na câmara de
Neubauer nos quatro quadrantes extremos e no quadrado central do retículo central
da câmara com objetiva de 40x.

Preparação da câmara
✓ Limpar cuidadosamente a câmara de Neubauer e a lamínula com lenço de papel ou
absorvente fino ou gaze;
✓ Passar uma gaze umedecida com álcool ou água nas laterais da câmara
✓ Colocar lamínula sobre o centro da câmara e aderí-la por fricção firme, porém cuidadosa.
✓ Observar se a lamínula está adequadamente aderida à camara.

Preparação da câmara úmida
✓ Embeber algumas compressas de gaze ou algodão em água, retirando o excesso e
colocá-las dentro de um recipiente com tampa, contornando as paredes. A câmara
úmida será utilizada para não permitir o ressecamento das amostras durante o repouso
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para sedimentação das células nas câmaras de contagem (Neubauer e Nageotte).

Preparação da amostra e contagem em câmara de Neubauer
✓ Diluição da amostra:
Diluir o concentrado de plaquetas 1:200 (10uL de amostra + 1990uL de solução de
oxalato de amônio 1% ou plasma pobre em plaquetas ou diluentes de equipamentos automatizados) de acordo com a validação de cada Serviço.
✓ Homogeneizar a amostra e deixar o tubo em repouso por pelo menos 10 minutos.
✓ Homogeneizar novamente a amostra e preencher completamente as câmaras identificadas, tendo o cuidado para não transbordar;
✓ Manter as câmaras de contagem nas câmaras úmidas;
✓ Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células;
✓ Iniciar a contagem das células em microscópio, com objetiva 40x nos quadrantes
indicados na figura 16.

Figura 16 – Campos específicos para contagem de plaquetas na câmara de Neubauer
(H1, H2, H3, H4 e H5)
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Determinação do número de plaquetas em câmara de Neubauer
Usar a equação 24 para calcular o número de plaquetas e apresentar os resultados
como potência de 10.
Equação 24

nº de plaquetas / mL = Np x V x D x N x 1000

Em que:
Np - número de plaquetas contadas em cada quadrante.
N - número de quadrantes = 5
V - Volume do campo de contagem (10 µL)
D - fator de diluição.
1000 - fator de conversão de unidade
Os resultados obtidos em mL devem ser convertidos em número de plaquetas por
unidade de hemocomponentes multiplicando-se o valor encontrado pelo volume da
bolsa (em mL) utilizando a equação 25
Equação 25

plaquetas / unidade = plaquetas / mL x VCP

Em que:
plaquetas / mL - nº de plaquetas por mL, obtido na equação 25.
VCP - Volume do concentrado de plaquetas em mL, obtido na equação 23.

Determinação do número de leucócitos
Para realizar a contagem do número de leucócitos para o controle da qualidade dos
concentrados de plaquetas utilizar a câmara de Neubauer ou de Nageotte.

Preparação da câmara
✓ Limpar cuidadosamente a câmara (Neubauer ou Nageotte) e a lamínula com lenço
de papel absorvente macio ou gaze;
✓ Passar uma gaze umedecida com álcool ou água nas laterais da câmara
✓ Colocar lamínula sobre o centro da câmara e aderí-la por fricção firme, porém cuidadosa.
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✓ Observar se a lamínula está adequadamente aderida à camara.

Preparação da câmara úmida
✓ Embeber algumas compressas de gaze ou algodão em água, retirando o excesso e
colocá-las dentro de um recipiente com tampa, contornando as paredes. A câmara
úmida será utilizada para não permitir o ressecamento das amostras durante o repouso para sedimentação das células nas câmaras de contagem (Neubauer e Nageotte)

Preparação da amostra e contagem em câmara de Neubauer/Nageotte
✓ Diluir o concentrado de plaquetas 1:10 ou 1:20 em solução de Turk de trabalho
(Ver p. 44), homogeneizar e deixar o tubo em repouso por pelo menos 10 minutos;
✓ Homogeneizar novamente a amostra e preencher completamente, as câmaras identificadas, tendo o cuidado para não transbordar;
✓ Manter as câmaras de contagem em câmara úmida;
✓ Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células;
✓ Iniciar a contagem das células em microscópio nos campos específicos identificados
conforme indicado na figura 9.
✓ Caso o número de leucócitos contados na câmara de Neubauer for inferior a 4 (quatro), realizar a contagem em câmara de Nageotte, podendo ser utilizada a mesma
diluição.

Cálculo para determinação de leucócitos em câmara de Neubauer
Calcular o número de leucócitos por mL usando a equação 26 e apresentar os resultados como potência de 10.
Equaçao 26

nº de leucócitos / mL =
				

L x V x D x 1000
A

Em que:
L - Número de leucócitos contados
V - Volume do campo de contagem (10 µL)
D - Fator de diluição
A - Número de quadrados externos contados (4)
1000 - fator de conversão de unidade
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Cálculo para determinação de leucócitos em câmara de Nageotte
Calcular o número de leucócitos por mL usando a equação 27 e apresentar os resultados como potência de 10.
Equação 27

nº de leucócitos / mL =
				

L x D x 1000
V

Em que:
L - número de leucócitos contados
D - fator de diluição
V - volume do campo de contagem (40 retângulos = 50 µL)
1000 - fator de conversão de unidade
Os resultados obtidos em mL devem ser convertidos em número de leucócitos por
unidade de hemocomponentes multiplicando-se o valor encontrado pelo volume da
bolsa (em mL) utilizando a equação 28
Equação 28

leucócitos / unidade = leucócitos / mL x VCP

onde:
nº leucócitos / mL - no de leucócitos por mL, obtido nas equações 26 ou 27.
VCP - Volume do concentrado de plaquetas em mL, obtido na equação 23.

Determinação do swirling
Em condições normais de repouso, as plaquetas assumem o formato discóide e, quando ativadas, sofrem modificações passando para um formato esférico.
Quando o concentrado de plaquetas é movimentado contra a luz, as plaquetas em
formato discóide refletem esta luz de forma heterogênea, permitindo a sua visualização a olho nu, em nuvens peroladas denominadas swirling. Nas figuras 17 e 18 são
apresentadas bolsas com swirling e sem swirling.
Determinar o swirling por meio de escore e avaliar o resultado da seguinte forma:
Escore 3 - Aspecto muito bem heterogêneo por toda a bolsa, com bom contraste
e definição;
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Escore 2 - aspecto bem heterogêneo por toda a bolsa, com contraste e definição;
Escore 1 - aspecto pouco heterogêneo por toda a bolsa, com pouco contraste em alguns locais da bolsa;
Escore 0 – Ausência de swirling

Critério de aceitação da bolsa pela determinação do swirling
Descartar a bolsa que apresentar Escore 0.

Figura 17 - presença de swirling*

Figura 18 - ausência de swirling*

*Fonte : American Red Cross Biomedical Services – Job Aid: Visual Inspection Reference Guide

Controle microbiológico
Para coletar amostra de concentrado de plaquetas para teste microbiológico, retirar a
unidade do agitador, homogeneizar a bolsa incluindo o tubo coletor (espaguete) com
auxílio de rolete, por no mínimo três vezes.
Coletar uma alíquota da amostra em bolsa de transferência, preferencialmente após 24
horas do processamento, em sistema fechado.
Uma segunda alíquota poderá ser reservada em outra bolsa de transferência e destinada para contraprova se necessário, caso o componente seja liberado para transfusão
antes de 24 horas de incubação. A amostra de contra prova deve ser identificada com
a numeração da bolsa de origem e deve ser armazenada na mesma temperatura do
hemocomponente original até o resultado final.
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Inocular a amostra em dois frascos de hemocultura (aeróbio e anaeróbio), sob fluxo
laminar, em volume mínimo de 5 mL e no máximo 10 mL , sendo ideal um volume
médio de 8 mL de amostra de concentrado de plaquetas. Volumes inferiores do inóculo podem diminuir a sensibilidade do método.
A cada 24h da inoculação da amostra, avaliar o resultado da cultura. Se negativo, dar
continuidade ao teste de acordo com as instruções do fabricante. Se positivo, utilizar
a segunda amostra (contraprova) e segregar os hemocomponentes correspondentes.
Efetuar coloração de Gram e identificar o microrganismo para comprovação da positividade da amostra e fazer as notificações necessárias conforme o estabelecido na RDC
57, de 16 de dezembro de 2010.

Coloração de Gram
✓ Colocar a lâmina com esfregaço fixado em um suporte apropriado (reto);
✓ Cobrir toda a superfície com Solução Cristal Violeta (violeta fenicada)
e deixar 1 minuto.
✓ Escorrer;
✓ Cobrir o esfregaço com lugol e deixar 1 minuto;
✓ Lavar em água corrente;
✓ Cobrir a lâmina com álcool 95° GL por aproximadamente 15 segundos;
✓ Lavar em água corrente;
✓ Corar com fucsina fenicada cobrindo o esfregaço por 20 a 30 segundos;
✓ Lavar em água corrente e secar ao ar;
✓ Efetuar leitura em microscópio de imersão (objetiva de 40x e 100x), observando as
áreas do esfregaço por 3 a 5 min.
✓ Identificar o microrganismo.
✓ Interpretação : Germes Gram positivos apresentam coloração roxa e germes Gram
negativos coloração avermelhada
Outros testes para controle microbiológico encontram-se disponíveis no mercado
Nacional, que utilizam menor volume de amostra e menor tempo para liberação do
resultado final.
Na figura 19 temos uma bolsa de plaqueta contaminada com Serratia (gram negativa)
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Figura 19 – Plaqueta contaminada com Serratia (gram negativa)

Análise dos resultados do controle da qualidade de concentrado de plaquetas
Recomenda-se uma avaliação semanal dos resultados encontrados no controle da
qualidade de concentrado de plaquetas em reuniões com as áreas envolvidas. Caso
sejam encontradas não conformidades avaliar usando o quadro 12.
Nas análises, os padrões de conformidade são variáveis e dependentes do hemocomponente e do parâmetro avaliado.
As áreas envolvidas com o controle da qualidade de concentrado de plaquetas devem
manter indicadores de qualidade dos resultados e ações corretivas devem ser abertas
para investigação, modificação, padronização e registro das melhorias.
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Quadro 12 - Resultados não conformes dos concentrados de plaquetas e as possíveis causas
Resultados não conformes

Contagem de plaquetas
< 5,5 x 1010 unidade

Contaminação por hemácias

Contagem de leucócitos
> 2 x 108/ unidade de plaqueta
obtida de sangue total

pH < 6,4

Ausência de swirling

Presença de grumos

Volume abaixo do
especificado

Possíveis causas
✓ Ativação do processo de coagulação que pode estar relacionado a:
• Homogeinização inadequada do ST durante a coleta
• Ordenha insuficiente do tubo coletor após a coleta
• Volume de sangue total acima de 495 ml
• Tempo de coleta superior a 12 minutos
✓ Volume de sangue total abaixo de 405 ml
✓ Tempo e/ou velocidade excessivos na primeira centrifugação (leve)
✓ Volume insuficiente de plasma retirado do ST após centrifugação leve
✓ Doador com contagem baixa do número de plaquetas
✓ Falhas na homogeneização na coleta de amostra do CP para efeito de
contagem
✓ Erros na contagem de plaquetas que podem estar relacionados a:
• Volume da amostra insuficiente
• Leitura ou transcrição dos resultados equivocados
• Erros no cálculo do número de plaquetas / unidade
• Problemas no contador celular
• Presença de grumos
✓ Tempo e/ou velocidade insuficiente na cetrifugação leve impedindo a sedimentação completa das hemácias
✓ Ressuspensão de hemácias devido à:
• Parada brusca da centrífuga
• Movimento brusco na manipulação da bolsa retirada da
centrifuga
✓ Volume excessivo de plasma retirado do ST após centrifugação leve
✓ Tempo e/ou velocidade insuficiente na primeira centrifugação impedindo a
sedimentação completa dos leucócitos
✓ Plasma insuficiente no CP
✓ Contaminação microbiológica
✓ Excesso de células
✓ Condições inadequadas de armazenamento, impossibilitando a troca gasosa
✓ Temperatura inadequada de armazenamento
✓ Baixa qualidade do plastificante da bolsa
✓ Baixo número de plaquetas
✓ Contaminação microbiológica
✓ pH diminuido
✓ Temperatura de armazenamento inadequada
✓ Agitadores de plaquetas descalibrados dificultando a troca gasosa
✓ Baixa qualidade do plastificante da bolsa
✓ Centrifugação pesada do PRP com tempo e/ou velocidade excessivos
✓ Agitadores de plaquetas descalibrados
✓ Tempo de repouso após processo insuficiente
✓ Temperatura inadequada de processamento ou da sala de processamento
✓ Balança descalibrada
✓ Erro no processamento
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V - PLASMA FRESCO CONGELADO

Plasma fresco (PF) é a parte líquida do sangue, constituído basicamente de água, aproximadamente 7% de proteínas (albumina, globulinas, fatores de coagulação e outras),
2% de carboidratos e lipídios. É obtido após centrifugação de uma bolsa de sangue
total ou através de separadores celulares automatizados, pela técnica de aférese.

Propriedades
Cada unidade de plasma fresco congelado (PFC) contém ao menos 70% da atividade
dos fatores VIII e V de coagulação existentes na unidade pre-congelamento, e um
volume igual ou superior a 150 mL. Por manter constantes suas propriedades quando conservado em condições ideais, apresenta grande importância para a medicina
transfusional, na reposição de fatores de coagulação deficientes. É possível o fracionamento industrial de seus componentes, o que tem proporcionado um grande avanço
na terapêutica de várias doenças.

Método de preparação
O plasma fresco pode ser obtido de duas formas:
Plasma fresco de sangue total - O plasma é separado do sangue total pelo processo de
centrifugação. É classificado como plasma fresco congelado (PFC) quando a separação e o congelamento total das unidades ocorrem respectivamente em até 6 horas e 8
horas da coleta. Quando a separação ocorre em no máximo 18 horas e o congelamento em até 24 horas da coleta, o plasma é classificado como plasma fresco congelado
dentro de 24 horas (PFC24).
O plasma fresco não deve ser produzido quando o volume de sangue total coletado
for inferior a 405 mL.
Plasma fresco por aférese - O plasma é obtido por meio de separadores celulares
automatizados pela técnica de aférese e congelado preferencialmente em até 8 horas
da coleta.

Armazenamento e estabilidade
A estabilidade do PFC é dependente da temperatura e da velocidade do congelamento, bem como da temperatura de armazenamento.
O tempo máximo para o congelamento da bolsa deve ser de 2 horas e durante o congelamento, a região interna central da unidade de plasma deve atingir a
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temperatura de -30°C.
A validade do PFC depende da temperatura de armazenamento:
✓ Se armazenado em temperatura entre –18ºC e –30ºC a validade é de 12 meses.
✓ Se armazenado em temperatura de –30ºC ou inferior a validade é de 24 meses.
Nota: O plasma fresco congelado destinado ao fracionamento industrial deve ser armazenado obrigatoriamente em temperatura inferior a –20ºC.

Controle da Qualidade
Para avaliar a qualidade do plasma fresco, todas as bolsas devem passar por uma inspeção visual pré-congelamento e um percentual das unidades da produção mensal deve
ser avaliado no pré e pós-congelamento para os parâmetros indicados no Quadro 13.
As bolsas que apresentarem quaisquer alterações, descritas na inspeção visual devem
ser descartadas:
✓ Coloração atípica (lipemia, icterícia, hemólise)
✓ Presença de fibrina
✓ Presença de hemácias
✓ Presença de vazamento
Quadro 13 – Parâmetros, critérios de aceitação e número de amostras para controle da
qualidade de plasma fresco congelado
Parâmetros

Critérios de aceitação

Número de amostras

≥ 150 ml

Todas as unidades coletadas

Até o valor do pool
controle + 20%

1% ou 4 unidades (o que for maior)

Determinação de Fator VIII: C*

≥ 70% de atividade presente
pré-congelamento

1% ou 4 unidades (o que for maior)

Determinação de Fator V*

≥ 70% de atividade presente
pré-congelamento

1% ou 4 unidades (o que for maior)

Determinação de leucócitos
residuais**

< 0,1 x 106 / mL

1% ou 4 unidades (o que for maior)

Determinação de hemácias residuais**

< 6,0 x 106 / mL

1% ou 4 unidades (o que for maior)

Determinação de
plaquetas residuais**

< 50 x 106 / mL

1% ou 4 unidades (o que for maior)

Medida de volume
Determinação de TTPA*
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* Deve ser realizado um destes testes no controle da qualidade do plasma fresco
congelado, a critério do Serviço, em unidades com até 30 dias de armazenamento.
** As células residuais devem ser contadas antes do congelamento.
Na inexistência de um padrão nacional para o descarte baseado na coloração, o serviço pode estabelecer seu próprio padrão visual, para padronização do descarte dentro
do serviço.
A figura 20 mostra bolsas de plasma fresco com diferentes padrões de coloração para
inspeção visual.

Normal

Verde

Verde

Verde

Verde/Lipêmico

Lipêmico

Lipêmico

Levemente
Lipêmico

Levemente
Lipêmico

Contaminação
Hemáceas

Figura 20 - Bolsas de plasma para inspeção visual.

75

A figura 21 mostra diferentes graus de lipemia em bolsas de plasma.

NORMAL

Figura 21- Bolsas de plasma com diferentes graus de lipemia.
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Medida de volume
Pesar uma bolsa vazia idêntica à bolsa-mãe de plasma fresco e registrar a massa (mb).
Pesar a bolsa de plasma fresco e registrar a massa (mbPF). Utilizar a equação 29 para
obter o peso líquido do plasma fresco (mPF).
Equação 29

mPF = mbPF - mb

mPF - Peso líquido do plasma fresco (g)
mb - massa da bolsa (g) sem anticoagulante
mbPF - massa da bolsa com o plasma fresco (g)
Para calcular o volume do Plasma fresco, é necessário conhecer:
✓ Densidade média do plasma fresco – 1,020 g/mL
✓ Peso líquido do plasma fresco (em gramas)
Usar a equação 30 para obter o volume do plasma fresco (VPF ) em mL.
Equação 30

VPF =

mPF
dPF

Em que:
VPF – Volume do plasma fresco (mL)
mPF – Peso líquido do plasma fresco (g)
dPF – Densidade do plasma fresco (g/mL)
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CONTROLE DA QUALIDADE
DE PLASMA FRESCO CONGELADO
Coleta de amostras para contagem de células residuais:
✓ Logo após o processamento do sangue total e antes do congelamento, coletar uma
amostra do plasma fresco para contagem das células residuais.
✓ Coletar a amostra em sistema fechado (pelo tubo coletor), após ordenha do conteúdo do tubo para a bolsa, seguida de 10 movimentos de homogeneização da
unidade. Repetir esse passo por no mínimo 3 vezes.
✓ Realizar duas selagens, uma a 2 cm da extremidade distal do espaguete e a outra
próxima à bolsa. Descartar a extremidade distal, desconectar o tubo coletor, cortálo e inverter rapidamente seu conteúdo em um tubo plástico identificado.
✓ Retornar o plasma ao processo de produção para o congelamento, juntamente com
as demais bolsas do lote produzido.
✓ Sugere-se que as mesmas unidades nas quais foram feitas as contagens de células residuais sejam avaliadas pós-congelamento. Para tal, devem ser adequadamente identificadas, seguir fluxo normal de congelamento e posteriormente segregadas
para fins de controle da qualidade.

Contagem de células residuais
No plasma fresco pré-congelamento a presença de células residuais em níveis inferiores aos especificados em legislação, atesta a qualidade do produto e do processamento.
Para as contagens de plaquetas e de hemácias o hemocitômetro indicado é a câmara
de Neubauer e para a contagem de leucócitos a câmara de Nageotte.

Preparação da câmara de contagem
✓ Limpar cuidadosamente a câmara (Neubauer ou Nageotte) e a lamínula com lenço
de papel absorvente macio ou gaze;
✓ Passar uma gaze umedecida com álcool ou água nas laterais da câmara;
✓ Colocar a lamínula sobre o centro da câmara e aderí-la por fricção firme,
porém cuidadosa;
✓ Observar se a lamínula está adequadamente aderida à câmara.
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Preparação da câmara úmida
✓ Embeber algumas compressas de gaze ou algodão em água, retirando o excesso e
colocá-las dentro de um recipiente com tampa, contornando as paredes. A câmara úmida será utilizada para não permitir o ressecamento das amostras durante o repouso
para sedimentação das células nas câmaras de contagem (Neubauer e Nageotte).

Preparação da amostra e contagem em câmara
✓ Homogeneizar as amostras e efetuar as diluições para as contagens, conforme abaixo:
A. Determinação do número de plaquetas
Diluir a amostra de plasma fresco 1:20 em solução fisiológica, oxalato de amônio
1% ou solução isotônica do analisador hematológico.
B. Determinação do número de leucócitos
Diluir a amostra de plasma fresco 1:5 em solução de Turk (solução de trabalho). (Ver
página 44)
C. Determinação do número de hemácias
No plasma fresco não é necessário fazer diluição. As contagens são feitas na amostra pura. Porém, se necessário, diluir 1:2 em solução fisiológica ou solução isotônica
do analisador hematológico.
✓ Homogeneizar as amostras preparadas e deixar o tubo em repouso, por pelo menos
10 minutos.
✓ Homogeneizar novamente as amostras, identificar as câmaras adequadas às contagens e preenchê-las completamente tendo o cuidado de evitar a formação de bolhas
e transbordamento;
✓ Manter as câmaras de contagem em câmara úmida;
✓ Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células;
✓ Na figura 16 estão identificados os campos para a contagem de hemácias ou plaquetas ou hemácias em câmara de Neubauer, com objetivas de 20x e 40x, respectivamente.
✓ Na câmara de Nageotte contar os leucócitos presentes em 50 µl (40 retângulos) com
objetiva 20x.
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Cálculo para determinação de plaquetas e hemácias em câmara de Neubauer
Para calcular número de plaquetas/mL e número de hemácias/mL usar a equação 31 e
apresentar os resultados como potência de 10.
Equação 31
nº de plaquetas ou hemácias / mL = Np x V x D x N x 1000
Em que:
Np - número de plaquetas contadas ou hemácias contadas em cada quadrante.
N - número de quadrantes = 5
V - Volume do campo de contagem (10 µL)
D - fator de diluição
1000 - fator de conversão de unidade

Cálculo para determinação de leucócitos em câmara de Nageotte
Calcular o total de células por mL usando a equação 32 e apresentar os resultados na
potência de 10.
Equação 32

nº de leucócitos / mL =
				

L x D x 1000
V

Em que:
L - número de leucócitos contados
D - fator de diluição
V - volume do campo de contagem (40 retângulos = 50 µL)
1000 - fator de conversão de unidade

Dosagem de Fatores de Coagulação e Determinação do TTPa
Inspeção visual
A inspeção visual pode ser reavaliada após descongelamento. Devem ser observados
sinais de:
✓ Coloração atípica (lipemia, icterícia, hemólise)
✓ Presença de fibrina
✓ Presença de hemácias
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As bolsas após descongelamento que apresentarem quaisquer alterações descritas na
inspeção visual devem ser analisadas com restrição ou substituídas, quando o objetivo
é a dosagem de fatores de coagulação ou determinação de TTPa.

Descongelamento do PFC e coleta de amostras
✓ Remover as unidades do freezer.
✓ Descongelar as unidades destinadas ao controle da qualidade, em banho-maria a
37° C ± 1°C, por no máximo 20 minutos.
✓ Promover a circulação da água no banho-maria com movimentos de deslocamento
manual das bolsas, caso o banho não seja automatizado. O descongelamento também pode ser acelerado pelo massageamento das bolsas.
✓ Após o completo descongelamento, retirar as bolsas do banho e secá-las.
✓ Homogeneizar cada unidade por no mínimo 20 vezes, executando movimentos
delicados de inversão da bolsa.
✓ Pinçar o espaguete com uma pinça corta-fluxo, cortar o tubo coletor, evitar o refluxo
do plasma e desprezar o jato inicial do PFC.
✓ Coletar a seguir de 2 a 4mL de amostra, em tubo plástico identificado e imerso em
banho de gelo ou colocar imediatamente em refrigerador à temperatura de +4°C a
+6°C até início dos testes.
✓ Realizar os testes em até 02 horas após o descongelamento.
✓ Caso a análise seja terceirizada, enviar as bolsas de PFC para serem descongeladas
no local de execução dos testes.

Determinação do TTPa
Pool de plasma controle
O preparo das alíquotas de pool de plasma referência padrão pode ser feito como
descrito abaixo.
✓ Unidades com lipemia, hemólise, icterícia ou outras alterações de coloração não
devem ser incluídas no pool.
✓ Separar no mínimo 10 bolsas de PFC imediatamente após produção e antes do
congelamento, mantendo o tubo coletor prolongado e sem selagem intermediária.
✓ As unidades devem ser obtidas preferencialmente em até 6 horas da coleta
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do sangue total da seguinte forma:
✓ Com auxílio de uma pinça rolete, deslocar o plasma contido no tubo coletor para
o interior da bolsa, segurar o material dentro da bolsa impedindo o retorno do fluxo, homogeneizar 10 vezes e liberar o fluxo do plasma para o tubo de coleta (espaguete). Repetir esse procedimento por pelo menos três vezes.
✓ Selar a extremidade distal da tubulação (cerca de 2 a 3 cm da ponta) e realizar
uma segunda selagem próxima à inserção do tubo coletor na bolsa.
✓ Desconectar o tubo de coleta (espaguete) e desprezar a extremidade distal, na qual
a qualidade da homogeneização fica comprometida e dispensar o plasma do tubo
coletor em um tubo plástico.
✓ Liberar as unidades de plasma fresco para congelamento.
✓ Transferir separadamente as amostras coletadas de cada bolsa de plasma para
tubos plásticos. Pipetar 1,0 ml de cada amostra em um novo tubo identificado
como pool.
✓ Homogeneizar o pool 20 vezes por inversão e fazer alíquotas de 1,0 ml em tubos
plásticos com tampa, identificados e com data de validade (03 meses a -20°C).
✓ Congelar as alíquotas imediatamente a -20°C ou temperatura inferior.
✓ Analisar uma amostra do pool a cada determinação do TTPa. A partir dela será
definido o padrão de referência para as unidades de PFC avaliadas (Quadro13).

Método Manual
✓ Utilizar controles normal e patológico para validar as condições de análise na data
do controle da qualidade.
✓ Descongelar as unidades de plasma fresco congelado e do pool controle somente
quando os resultados obtidos com os controles forem conformes.
✓ Reconstituir os reagentes necessários conforme instruções do fabricante;
✓ Antes de iniciar os testes, manter em banho-maria a 37ºC ± 1ºC uma quantidade
de tubos de ensaio secos de acordo com o número de amostras, para mantê-los préaquecidos;
✓ Colocar em um desses tubos plásticos, um volume de cloreto de cálcio suficiente
para o número de amostras e mantê-lo no banho-maria;
✓ Pipetar 100 µL do plasma a ser testado em outro tubo pré-aquecido;
✓ Adicionar à esse tubo 100 µL da cefalina ativada e acionar o cronômetro;
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✓ Aguardar 3 minutos;
✓ Parar a contagem do tempo, zerar o cronômetro e adicionar 100 µL de cloreto de
cálcio (previamente aquecido);
✓ Acionar novamente o cronômetro no exato momento em que o cloreto de cálcio for
adicionado ao tubo;
✓ Deixar apenas o fundo do tubo em banho-maria e, por meio de movimentos leves e
contínuos, homogeneizá-lo observando atentamente a formação do coágulo.
✓ Parar o cronômetro quando ocorrer a formação do coágulo e registrar o tempo em
segundos.

Método Automatizado
✓ Reconstituir os reagentes necessários conforme instruções do fabricante;
✓ Proceder conforme instruções do método de utilização do coagulômetro para inserção dos reagentes e amostras e condução das análises;
✓ Imprimir os resultados liberados pelo equipamento e transferi-los para a planilha de
registros.

Determinação de Fator VIII:C
Construção da curva de calibração
Para construção da curva de calibração em coagulômetros, respeitar as orientações
contidas no manual do equipamento.
✓ Preparar diluições seriadas do calibrador (plasma de referência) utilizando solução
tampão ou outro diluente indicado na bula do Fator VIII. Manter as diluições refrigeradas entre +2 a +8°C até início das análises.
✓ A diluição inicial do calibrador pode variar em função do fator VIII utilizado. O
percentual de atividade dessa diluição é aquele indicado na bula do calibrador. Para
maiores detalhes sobre como conduzir as diluições, recomenda-se a leitura das bulas do calibrador e do Fator VIII utilizados no laboratório.
✓ Para a dosagem da atividade de FVIII em PFC construir uma curva de calibração
com pelo menos 04 pontos, sendo que um deles sempre é o da diluição recomenda
da para o teste (FVIII). Os demais pontos podem ser definidos por diluições inferiores
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e superiores à inicial.Os padrões usados para a curva de calibração devem ser feitos
em duplicata. Se a diferença entre as leituras das replicatas for superior a 10%, a
análise deve ser repetida. Recomenda-se o aceite da curva de calibração para FVIII
somente quando o coeficiente angular da reta for superior a 0,99.
✓ No método manual, plotar os resultados das médias de cada diluição em papel
log-log. Os valores obtidos da atividade de FVIII (%) devem ser colocados na abcissa
e o tempo de coagulação no eixo das ordenadas. A seguir deve ser traçada uma
reta média.
✓ Validar a curva de calibração obtida utilizando os controles comerciais ou amostras
com níveis normal e patológico do fator VIII conhecidos.
✓ Preparar os controles normal e patológico conforme orientação do fabricante e determinar o fator VIII usando a curva de calibração, caso os resultados obtidos estejam
fora dos limites de aceitação, declarados na bula ou definidos internamente pelo
laboratório, refazer a curva.

Método Manual - Dosagem de Fator VIII:C nas amostras de PFC
✓ Descongelar as unidades de PFC, realizar as análises das amostras.
✓ Manter todos os reagentes, controles normal e patológico e amostras, em temperatura entre +2 a +8ºC, com exceção do cloreto de cálcio que deve ser mantido no
banho-maria a 37°C ± 0,5°C.
✓ Antes de iniciar os testes, manter em banho-maria a 37ºC ± 0,5ºC uma quantidade
de tubos de ensaio secos de acordo com o número de amostras, para mantê-los
pré-aquecidos;
✓ Pipetar 100 µL da amostra do plasma (na diluição basal recomendada pelo fabricante do Fator VIII);
✓ Adicionar 100 µL do plasma deficiente de fator FVIII e 100 µL de cefalina ativada.
✓ Homogeneizar e incubar por 2 minutos a 37ºC ± 0,5ºC (verificar orientações do fabricante quanto ao tempo, que pode ser de 2 a 3 minutos);
✓ Adicionar 100 µL de cloreto de cálcio (previamente aquecido) e disparar, simultaneamente o cronômetro;
✓ Homogeneizar, observar a formação do coágulo e parar o cronômetro ao primeiro
sinal de formação da fibrina;
✓ Anotar o valor encontrado no gráfico, em papel log-log (curva de calibração), com
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as porcentagens de atividade na abcissa e o tempo em segundos na ordenada e
registrar o resultado.
✓ Recomenda-se que os testes sejam feitos em duplicata. Caso a diferença entre os
resultados seja superior a 10% o teste deverá ser repetido.
✓ Utilizar todas as diluições com no máximo 1 hora do preparo.
✓ Para as amostras cujos resultados ficarem fora da faixa linear da curva, devem ser
feitas diluições superiores ou inferiores na diluição basal.
✓ Com o valor obtido da atividade (%) calcular a concentração de Fator VIII em
UI/mL usando a equação 33 e multiplicar o resultado somente pelo fator da segunda
diluição realizada.
✓ Nos casos em que novas diluições na solução basal não sejam necessárias, calcular
a concentração de Fator VIII em UI/ml usando a equação 33.
✓ Por convenção, admite-se que 100% de atividade de Fator VIII corresponde a
1 UI/mL.
Equação 33

CFator VIII (Ul / mL) =
			

Atividade (%)
100

Em que:
CFator VIII - concentração de Fator VIII (UI/mL)
Atividade (%) - Atividade do fator VIII (%)

Dosagem de Fator VIII:C - Método Automatizado
✓Reconstituir todos os reagentes necessários à análise conforme instruções do fabricante contidas em bula;
✓ Colocar os reagentes no equipamento;
✓ Analisar as amostras de PFC de acordo com as instruções de operação do equipamento;
✓ Imprimir os resultados liberados pelo equipamento.
Os Kits comerciais para determinação de Fator VIII trazem em suas bulas a descrição
detalhada da técnica a ser empregada. Estas técnicas podem ser realizadas manualmente ou por meio da utilização de equipamentos automatizados ou semi-automatizados. Devem sempre ser utilizados controles comerciais conhecidos.
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Dosagem de Fator V nas amostras de PFC
Todas as recomendações feitas para a realização das determinações de Fator VIII devem ser seguidas para as determinações de Fator V, respeitando-se eventuais particularidades da técnica selecionada, do kit diagnóstico e do equipamento.

Análise dos resultados do controle da qualidade de concentrado de plasma fresco congelado
Recomenda-se uma avaliação semanal dos resultados encontrados no controle da
qualidade do plasma fresco congelado, em reuniões com as áreas envolvidas. Caso
sejam encontradas não conformidades avaliar as causas usando o quadro 14.
Os critérios avaliados no controle da qualidade do plasma fresco devem atender a
75% de conformidade, de acordo com o estabelecido em legislação.
As áreas envolvidas com o controle da qualidade do plasma fresco devem manter
indicadores de qualidade dos resultados e não conformidades devem ser abertas para
investigação, modificação, padronização e registro das melhorias.
Quadro 14 – Avaliação de resultados não conformes com plasma fresco congelado
e possíveis causas
Resultados não
conformes

Atividade do fator VIII
abaixo do esperado

Volume abaixo do
especificado
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Possíveis causas
✓ Tempo excedente do congelamento do plasma devido à:
✓ Temperatura do freezer elevada pelo excesso de bolsas
✓ Congelamento após 8 horas da coleta
✓ Ativação do processo de coagulação devido à:
• Homogeneização inadequada do ST durante a coleta
• Ordenha insuficiente do tubo coletor após a coleta de ST
• Volume de ST acima de 495 mL
• Tempo de coleta acima de 15 minutos
• Tempo excessivo do descongelamento do plasma em
banho- maria ou em temperatura elevada
• Erros na coleta das amostras para controle de qualidade
✓ Problemas com as técnicas e equipamentos para determinação do fator VIII
✓ Hematócrito do doador acima de 49%
✓ Volume de ST abaixo de 405 mL
✓ Tempo e/ou volecidade de centrifugação insuficientes
✓ Volume insuficiente de plasma retirado do ST após centrifugação
✓ Produção de plaquetas pelo método PRP

VI - CRIOPRECIPITADO

O Crioprecipitado (Crio) é a fração do plasma insolúvel a frio, obtida a partir do plasma fresco congelado. Na figura 22 são apresentadas bolsas de Criopreciptado após
processamento.

Figura 22 – Crioprecipitados após processamento

Propriedades
Cada unidade de Crio volume de 10 a 40 mL contém a maior porção de Fator VIII,
fibrinogênio, Fator XIII, Fator de von Willebrand e fibronectina presente no plasma
fresco.

Método de preparação
A bolsa de plasma fresco congelada, conectada em sistema fechado à uma bolsa de
transferência é descongelada em geladeira à temperatura de +2ºC a +6ºC. O descongelamento deve ocorrer em periodo máximo de doze horas.
Após o descongelamento, as bolsas de plasma fresco congelada são processadas em
centrífuga à +4ºC, em tempo e rotação definidas pelo serviço. A porção insolúvel a
frio é o Crio que é reconstituído em 10 a 40 mL de plasma.
O plasma remanescente deve ser qualificado como plasma isento de crioprecipitado
(PIC).
Quanto menor o tempo entre o congelamento do PFC e a produção do Crio, maior é
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a recuperação dos fatores de coagulação. Esse tempo não deve ser superior a 30 dias.

Armazenamento e estabilidade
A estabilidade é dependente da temperatura e da velocidade do congelamento, bem
como da temperatura de armazenamento.
A validade deste hemocomponente levando em consideração a temperatura de armazenamento é de :
✓ Validade de 12 meses - se armazenado em temperatura entre –18ºC e –30ºC
✓ Validade de 24 meses - se armazenado em temperatura de –30ºC ou menos

Controle da Qualidade
Para avaliar a qualidade do crioprecipitado, todas as bolsas devem passar por uma inspeção visual pós-descongelamento e devem ser realizadas as análises dos parâmetros
indicados no Quadro 15.

Inspeção visual
As bolsas de Crio que após descongelameto apresentarem quaisquer alterações, descritas na inspeção visual devem ser analisadas com restrição ou substituídas.
✓ Coloração atípica (lipemia, icterícia, hemólise)
✓ Presença de fibrina
✓ Presença de hemácias
Na inexistência de um padrão para o descarte baseado na coloração, o serviço pode
estabelecer seu próprio padrão visual, para padronização do descarte da bolsa no
serviço.

Medida de volume
Pesar uma bolsa vazia idêntica à bolsa-mãe de Crio e registrar a massa (mb) . Pesar a
bolsa de Crio e registrar a massa (mbCrio). Utilizar a equação 34 para obter o peso líquido do Crio (mCrio).
Equação 34
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mcrio = mbC - mb

Em que:
mbC - peso líquido do crioprecipitado (g)
mb - massa da bolsa (g)
mcrio - peso líquido do criopreciptado (g)
Para calcular o volume do crioprecipitado, é necessário conhecer:
✓ Densidade média do crioprecipitado - 1,030 g/mL
✓ Peso líquido do crioprecipitado (g)
Usar a equação 35 para obter o volume do crioprecipitado em mL
Equação 35

VIC =

mlC
dlC

Em que:
VlC – Volume líquido do crioprecipitado (mL)
mlC – Peso líquido do crioprecipitado (g)
dlC – Densidade do crioprecipitado (g/mL)

Coleta de amostras
✓ Em até 30 dias da produção, descongelar as unidades destinadas ao controle de qualidade, em banho-maria a 37oC±1oC, por tempo máximo de 6 minutos para determinação do fibrinogênio.
✓ Promover a circulação da água no banho-maria, com movimentos de deslocamento
manual das bolsas, caso o banho não seja automatizado. O descongelamento também pode ser acelerado pelo massageamento das bolsas.
✓ Após o completo descongelamento, retirar as bolsas do banho e secá-las.
✓ Homogeneizar cada unidade por no mínimo 10 vezes, executando movimentos dedelicados de inversão da bolsa. Cortar o tubo coletor, desprezar o jato inicial do
crioprecipitado e coletar uma amostra de 2 a 4 mL em tubo plástico devidamente identificado. Manter a amostra coletada na temperatura de +20°C a +24°C até início
dos testes.
✓ Analisar as amostras em até 02 horas após o descongelamento.
✓ Caso a análise seja terceirizada, enviar as bolsas de Crio para serem descongeladas
no local de execução dos testes.
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Quadro 15 – Parâmetros avaliados, critérios de aceitação e número de amostras para
controle da qualidade de crioprecipitado
Parâmetros
Medida de volume
Determinação de Fibrinogênio

Critérios de aceitação

Número de amostras

10 a 40 mL

Todas as unidades processadas

≥ 150 mg/unid

1% ou 04 unidades (o que for maior)

Determinação de Fibrinogênio
Curva de calibração

Uma curva de calibração para Fibrinogênio deve ser feita a cada rotina de determinação ou sempre que um novo lote do reagente for usado.
✓ Reconstituir todos os reagentes necessários à análise de acordo com as instruções do
fabricante contidas em bula.
✓ Preparar diluições seriadas do calibrador (plasma de referência) utilizando o tampão
ou outro diluente indicado na bula do kit, conforme orientações do fabricante. Manter as diluições refrigeradas entre +2 e +8°C.
✓ A diluição inicial do calibrador pode variar em função do kit utilizado.
✓ Para a dosagem da atividade de Fibrinogênio em crioprecipitado deve ser construída
uma curva de calibração com pelo menos 04 pontos, sendo que um deles sempre é
o da diluição basal recomendada para o teste. Os demais pontos podem ser definidos por diluições inferiores e superiores à inicial. Os padrões usados para a curva de
calibração devem ser feitos em duplicata. Se a diferença entre os resultados das
duplicatas for superior a 10%, a análise deve ser repetida. Recomenda-se o aceite
da curva de calibração para Fibrinogênio somente quando o coeficiente de angular
for superior a 0,99.
✓ No método manual, os resultados das médias das diluições devem ser plotados em
papel log-log. Os valores referentes à concentração de fibrinogênio (mg/dL) devem
ser colocados na abcissa e o tempo de coagulação no eixo das ordenadas. A seguir
deve ser traçada uma reta média.
✓ Validar a curva de calibração obtida utilizando os controles comerciais com níveis
normal e patológico de fibrinogênio ou amostras com valores conhecidos.
✓ Preparar os controles normal e patológico conforme orientação do fabricante e de
terminar a dosagem de fibrinogênio usando a curva de calibração. Caso os resul92

tados obtidos estejam fora dos limites de aceitação, declarados na bula ou definidos
internamente pelo laboratório, refazer a curva.

Diluição da amostra de Crio para determinação de concentração
de fibrinogênio
✓ Devido à alta concentração de Fibrinogênio no crioprecipitado, sugere-se o início
das análises a partir de diluições superiores às recomendadas no Kit.
✓ Utilizar todas as diluições com no máximo uma hora do preparo.

Método Manual - Método de Clauss
✓ Descongelar as unidades de crioprecipitado e manter à temperatura entre +20°C a
+24°C até início do teste.
✓ Preparar os reagentes e controles necessários aos testes, conforme orientação do
fabricante.
✓ Manter controles normal e patológico em temperatura entre +2°C e +8ºC
✓ Manter os tubos secos, em quantidade suficiente para realização dos testes, aquecidos em banho-maria a 37°C ± 0,5°C.
✓ Pipetar 200 µL da amostra do crioprecipitado em um tubo seco aquecido na diluição recomendada pelo kit.
✓ Incubar a 37°C ± 0,5°C, durante o tempo indicado na bula do kit.
✓ Adicionar 100 µL da trombina (em temperatura ambiente) e simultaneamente, disparar o cronômetro e agitar o tubo com movimentos leves e contínuos deixando
apenas o fundo do tubo em banho-maria.
✓ Observar atentamente a formação do coágulo.
✓ Parar o cronômetro quando ocorrer a formação do coágulo.
✓ Registrar o tempo em segundos.
✓ Plotar o valor obtido do tempo na curva de calibração e extrapolar a concentração
de fibrinogênio (mg/dL).
✓ Para as amostras cujos resultados ficarem fora da faixa linear da curva, devem ser
feitas diluições superiores ou inferiores na diluição basal.
✓ Para obter o resultado final da concentração de fibrinogênio, multiplicar o resultado
obtido na curva de calibração somente pelo fator da segunda diluição realizada.
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Método Automatizado - Dosagem de Fibrinogênio
✓ Reconstituir todos os reagentes necessários à análise conforme instruções do fabricante contidas em bula.
✓ Colocar os reagentes no coagulômetro.
✓ Analisar as amostras de Crioprecipitado de acordo com as instruções de operação
do equipamento.
✓ Imprimir os resultados liberados pelo equipamento.
✓ Caso as amostras apresentem resultados fora da faixa linear da curva, realizar diluições superiores ou inferiores a partir da diluição basal.
✓ Para obter o resultado final da concentração de fibrinogênio, multiplicar o resultado
obtido no equipamento pelo fator da segunda diluição realizada.

Calcular o total de fibrinogênio por unidade (bolsa) usando a equação 36:
✓ Dividir o resultado da dosagem de fibrinogênio (mg/dL) por 100 para chegar
a mg de fibrinogênio / mL (1dL = 100 mL).
✓ Multiplicar o resultado obtido (fibrinogênio / mL) pelo volume da unidade obtido
na equação 35.
Equação 36

fibrinogênio (mg / mL) =
				

fibrinogênio (mg / dL)
100

Análise dos resultados do controle da qualidade de crioprecipitado
Recomenda-se uma avaliação semanal dos resultados encontrados no controle da
qualidade do crioprecipitado, com reuniões entre as áreas envolvidas.
Os critérios avaliados no controle da qualidade do Crio devem atender pelo menos
75% de conformidade, de acordo com a especificação em legislação. Caso sejam
encontradas não conformidades usar o quadro 16 para avaliação.
As áreas envolvidas com o controle da qualidade do Crio devem manter indicadores
de qualidade dos resultados e não conformidades devem ser abertas para investigação,
modificação, padronização e registro das melhorias.
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Quadro 16 - Resultados não conformes do crioprecipitado e as possíveis causas
Resultados
não conformes

Determinação do
Fibrinogênio abaixo
do esperado

Volume abaixo do
especificado

Possíveis causas
Congelamento demorado do plasma devido à:
✓ Temperatura do freezer elevada pelo excesso de bolsas
✓ Congelamento após 8 horas da coleta
✓ Descongelamento inadequado do PFC para produção do Crio
✓ Tempo excedente do congelamento do Crio após preparo
Ativação do processo de coagulação devido à:
✓ Homogeneização inadequada do ST durante a coleta
✓ Ordenha insuficiente do tubo coletor após a coleta de ST
✓ Volume de ST acima de 495 mL
✓ Tempo de coleta acima de 15 minutos
✓ Tempo excessivo do descongelamento do plasma em banhomaria ou em temperatura elevada
✓ Erros na coleta das amostras para controle de qualidade
✓ Problemas com as técnicas e equipamentos para determinação
do Fibrinogênio
✓ Volume insuficiente de sobrenadante retirado do PFC durante
o processamento
✓ Balança descalibrada
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VII - VALIDAÇÃO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES

Para assegurar a qualidade do sangue total e dos hemocomponentes, o processo de
transporte deve ser capaz de fornecer de forma constante a temperatura adequada
para a manutenção das propriedades biológicas do sangue total e hemocomponentes.
O transporte de sangue total e hemocomponentes deve atender aos critérios de aceitação determinados pela Portaria MS nº 1.353 de 13 de junho de 2011 e estes devem
ser transportados por profissionais orientados quanto às condições de transporte e os
procedimentos a serem realizados em eventuais intercorrências. O envio de hemocomponentes, para uso terapêutico, para outra instituição deve obedecer às normas
de biossegurança e às exigências técnicas relacionadas à sua conservação. A orientação técnica quanto às condições de transporte deve ser dada pelo serviço fornecedor
e ser formalizada no contrato, convênio ou termo de compromisso.
De acordo com a Resolução RDC/ ANVISA no 210/03, “Validação é o ato documentado que atesta que o processo conduza aos resultados esperados.”
Ainda no item 19.3.2 desta mesma Resolução, “Validação por si só não melhora o
processo. Ela apenas pode confirmar ou não, dependendo do caso, que o processo foi
adequadamente desenvolvido e que se encontra sob controle”.
A temperatura, o acondicionamento e o intervalo de tempo para o transporte devem
ser validados por meio de verificação da estabilidade da temperatura interna das caixas térmicas, no período de tempo previsto para a coleta externa, e sempre que houver
alterações no processo ou nos equipamentos, mantendo os registros das respectivas
validações.
Qualificação é um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, que os resultados dos testes de determinado equipamento/produto demonstram
que o mesmo apresenta o desempenho previsto. Esta qualificação deve incluir os
materiais constituintes das embalagens térmicas, a especificação do volume da caixa,
dimensões externas e internas.
A qualificação operacional deve incluir as condições de temperatura de transporte
controlada, mostrando que a caixa térmica opera conforme o preconizado em Legislação.
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Ao se Iniciar um processo de validação deve-se elaborar um protocolo, que deverá ser
aprovado antes do início dos testes. No protocolo de validação do transporte devem
ser avaliados a temperatura, o tempo de trajeto, o tipo e quantidade de substância resfriadora, a montagem da caixa, o tamanho da caixa térmica e a quantidade de sangue
total e/ou hemocomponentes por caixa. Estas especificações devem ser analisadas
para todos os tipos de transporte, seja ele rodoviário, aéreo ou fluvial.
Com os resultados obtidos, elabora-se um relatório de validação e prepara-se junto ao
setor responsável pela distribuição de hemocomponentes, protocolos de validação e
matrizes de documentos a serem utilizados na validação (Procedimentos Operacionais Padrão, relatórios de validação, planilhas, manuais, etc.).
Toda a documentação e registros produzidos durante a implantação do processo de
validação devem ser aprovados e arquivados como evidências para posterior análise
dos resultados que serão usados para as conclusões finais. Além disso, o Controle da
Qualidade deve oferecer suporte técnico e coordenação para as análises relacionadas
às etapas de validação.

Especificações dos materiais e equipamentos
✓ Caixas térmicas - As caixas térmicas utilizadas para o transporte das bolsas devem
ser resistentes a impactos, devem permitir a higienização e a manutenção da temperatura ideal para a conservação do sangue total e hemocomponentes. Caixas individuais
devem ser utilizadas, segundo o tipo de produto: Sangue Total, Concentrado de Hemácias, Concentrado de plaquetas, Plasma e Crioprecipitado.
✓ Coletor automático de dados (Data-logger) – Equipamento destinado a executar a
aquisição e a gravação de dados durante um período de tempo, eliminando a necessidade da presença de um operador durante a coleta. Estes dados são fornecidos por
sensores ou equipamentos externos, dos quais desejamos obter um histórico de monitoramento de temperatura. Os data-loggers são capazes de registrar temperaturas entre
-40°C e +85°C (com resolução de 0,5°C), em intervalos pré-determinados de 01 até
256 minutos de acordo com a programação preconizada pelo serviço de hemoterapia
através do software específico do equipamento. Dessa forma, podemos obter dados
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da estabilidade da temperatura x tempo de transporte do sangue total e hemocomponentes.
✓ Termômetro analógico ou digital com cabo extensor validado e calibrado.
✓ Termômetro a laser - Este equipamento é de grande utilidade principalmente para
a verificação de temperatura do sangue total e hemocomponentes nas caixas térmicas, recebidos ou expedidos. Tem a forma de uma pistola, com um gatilho que ao
ser pressionado aciona o envio de um feixe de raio laser que ao atingir o objetivo é
verificada sua temperatura, registra no display digital do aparelho a temperatura real
do momento. Para um registro preciso faz-se necessário manter a pressão no gatilho
por um tempo mínimo de sete segundos.

Outros itens
✓ Gelo reciclável – embalagem de estrutura rígida, com menor probabilidade de vazamento, eficaz na manutenção de baixas temperaturas, conter gel a base de polímero
acrílico, garantindo assim, mais tempo de congelamento. Para a validação deve ser
especificado no relatório pelo peso, ex: massa 400 g ±10%
✓ Gelo seco – é o Gás Carbônico no estado sólido. Sua capacidade de refrigeração
permite maior eficiência nos processos de congelamento e resfriamento de produtos.
Através do processo chamado sublimação, o Gelo Seco passa do estado sólido diretamente para o gasoso sem deixar resíduos. O efeito bacteriostático do gás (CO2) impede
o desenvolvimento de microorganismos. Para a validação deve ser especificado no
relatório pelo peso, ex: massa 400 g ±10%
✓ Isolantes térmicos – equipamento utilizado para isolar o sangue total e hemocomponentes das substâncias resfriadoras, ex: papel lençol, placas de poliondas, placas de
acrílico e outros.
✓ Bolsas de hemocomponentes em temperatura de conservação original ou bolsas
vazias de hemocomponentes preenchidas com solução glicerol 20%, mantidas em
temperatura de conservação original de cada tipo de hemocomponente.
Não devem ocorrer variações de temperaturas que ultrapassem os limites inferiores e
superiores estabelecidos para a validação.
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Caso isso ocorra, será necessário desenvolver outros procedimentos, alterando e adequando a relação gelo / hemocomponente, ou o tamanho da caixa térmica.
As condições para o transporte de sangue total e hemocomponentes encontram-se no
quadro 17.

Hemocomponente

Temperatura de Transporte

Substância resfriadora

Tempo máximo de
transporte

Sangue total

Para a produção de
plaquetas: 20 a 24ºC
Sem produção de
plaquetas 1 a 10ºC

Gelo reciclável ou placas de
1,4 butanodiol

18 horas

Concentrado de Hemácias

1 a 10ºC

Gelo reciclável

24 horas

Concentrado de Plaquetas

Temperatura próxima a de
armazenamento

Somente em condições
de alta temperatura:
gelo reciclável

24 horas

Plasma Fresco congelado e
Crioprecipitado

Manter Congelado

Gelo reciclável ou gelo seco

24 horas

Quadro 17 – Condições para o transporte de sangue total e hemocomponentes, conforme Portaria MS nº 1.353 de 13 de junho de 2011.

METODOLOGIA
Para a montagem das caixas, os termômetros analógicos ou digitais com cabo extensor
ou os coletores automáticos de dados (data-loggers) devem estar posicionados entre os
hemocomponentes para o registro adequado da temperatura do transporte.
Os termômetros analógicos ou digitais com cabo extensor devem ser adequadamente
fixados na parte externa da caixa para evitar danos aos sensores quando a tampa for
fechada.
Caso se utilize o termômetro analógico ou digital com cabo extensor para a validação
das caixas térmicas, deve-se anotar a temperatura registrada em intervalos pré definidos pelo serviço de hemoterapia em uma planilha apropriada. A leitura deve ser feita
a cada 15 minutos, durante todo o tempo estimado de transporte.
As condições de transporte do sangue total e hemocomponentes, ainda podem ser
simuladas de forma a garantir a realidade climática durante o transporte.
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Outra opção seria validar em condições de transporte real, com o técnico acompanhando a caixa térmica e efetuando o registro da temperatura em intervalos prédefinidos.

MONTAGEM DAS CAIXAS
As caixas para transporte de sangue total e hemcomponentes devem ser higienizadas
a cada transporte com álcool 70%. Deve ainda existir um programa de desinfecção
semanal ou quinzenal para lavagem com solução detergente. as As caixas térmicas
devem ser mantidas sem a tampa até que estejam completamente secas. Após a secagem, tampá-las e armazená-las em local adequado;
1. Iniciar a montagem das caixas térmicas colocando as bolsas de hemocomponentes,
os isolantes térmicos e as substâncias resfriadoras. As bolsas de sangue total e hemocomponentes não devem ficar em contato com as substâncias resfriadoras.
2. Dispor os registradores de temperatura (data-logger) ou o cabo extensor do termômetro analógico ou digital e anotar o local onde foram instalados, ou posição da
porção final sensível dos termômetros.
3. Fechar a caixa, registrar a temperatura e horário do início do transporte, liberando
para o transporte.
4. Ao término do transporte, avaliar os resultados obtidos com os registradores de
temperatura (data-logger) ou avaliar os resultados obtidos à partir das planilhas apropriadas de tempo e temperatura.
Se necessário, ajustar o transporte alterando a quantidade gelo / hemocomponente/
tempo.
Se os critérios de aceitação forem alcançados, elaborar o relatório de validação.
O gelo seco deve ser utilizado como substância resfriadora para o transporte de plasma fresco e crioprecipitado, pois dá uma resposta rápida e eficaz às necessidades
imediatas de frio e de calor, encontra-se a aproximadamente -80ºC.
Para o transporte de concentrados de plaquetas, a substância resfriadora deve estar a
4ºC ± 2°C e separada do hemocomponente por placa de acrílico com furos para facilitar que o ar frio possa descer e refrigerar os concentrados de plaquetas ou então, a
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substância resfriadora deve estar aderida à tampa da caixa térmica.

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO
Coletados os dados gerados na validação, o relatório deve ser descrito e concluído.
No relatório deve estar descrito todo procedimento efetuado, a justificativa , a apresentação das caixas com os registradores ou cabos extensores do termômetro, a discussão dos dados medidos e as conclusões.
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GLOSSÁRIO

A
●

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

B
•

•
•

Abs: absorbância
ACD: acid-citrate-dextrose
AÇÃO CORRETIVA: ação para eliminar a causa de uma não-conformidade ou
outra situação indesejável identificada ou ocorrida
AÇÃO PREVENTIVA: ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade ou outra situação potencialmente indesejável
AERÓBIO: que produz energia por fermentação na presença de oxigênio
ANAERÓBIO: que produz energia por fermentação, na ausência de oxigênio
ANÁLISE CRÍTICA: atividade realizada para determinar a pertinência, adequação
e eficácia do que está sendo examinado para alcançar os objetivos estabelecidos
AFÉRESE: processo que consiste na obtenção de determinado componente sanguíneo de um doador, utilizando equipamento específico (máquina de aférese), com
retorno dos componentes remanescentes à corrente sanguínea
ÁGUA DESIONIZADA: é a água obtida pela remoção dos íons por meio de resinas
trocadoras catiônicas e aniônicas
ALBUMINA HUMANA: é um hemoderivado injetável, extraído do plasma sanguíneo humano
ALIQUOTAR: dividir em porções
ANTICOAGULANTE: compostos químicos adicionados à bolsa de coleta para impedir a coagulação do sangue
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BUFFY COAT: componente obtido através da separação dos componentes do sangue total que contém a maioria dos leucócitos e plaquetas que estavam presentes
no sangue total e uma porcentagem pré- estabelecida de plasma e hemácias
BOLSA PARA COLETA DE SANGUE TOTAL: bolsa confeccionada em material
plástico para coleta, armazenamento de sangue e hemocomponentes
BOLSA DE TRANSFERÊNCIA: bolsa confeccionada em material plástico e utilizada para transferência de pequenos volumes de sangue e hemocomponentes
107

C
•

•
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•

•

•
•
•

•
•

•
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CALIBRAÇÃO: conjunto de operações que estabelece sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou sistema de medição ou valores representados por uma medida materializada ou um
material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos
por padrões
CAMADA LEUCOPLAQUETÁRIA: camada de leucócitos e plaquetas
CÂMARA DE NAGEOTTE: hemocitômetro, ou seja, câmara de amplo volume para
contagem de células, normalmente utilizada para baixas concentrações
CÂMARA DE NEUBAUER: hemocitômetro, ou câmara de contagem de células
(leucócitos, plaquetas e hemácias) normalmente utilizada para concentrações
maiores de células
CÂMARA ÚMIDA: recipiente com tampa, contendo gaze ou algodão umidecidos,
que cria condições favoráveis de umidade, utilizado para repousar os hemocitômetros antes da contagem celular
CAPACITAÇÃO: treinamento que habilita uma pessoa a desenvolver uma atividade específica
COAGULÔMETRO: aparelho para determinar o tempo requerido para a coagulação da amostra de um fluído do plasma humano por exemplo
COLORAÇÃO DE GRAM: é uma técnica de coloração de preparações histológicas para observação ao microscópio óptico, utilizada para corar diferencialmente
microorganismos com base na composição química e integridade da sua parede
celular. De acordo com a cor que adquirem, são classificados em gram positivos
(roxo) ou gram negativos (vermelho)
CONCENTRADO DE GRANULÓCITOS: é a suspensão de granulócitos em plasma, obtidas por aférese de doador único
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS (CH): hemocomponente obtido a partir de uma
unidade de sangue total pela remoção de parte do plasma por meio de centrifugação ou sedimentação
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS LAVADAS: concentrado de hemácias obtido
após a lavagem com solução isotônica com a finalidade de eliminar a maior

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

quantidade possível de plasma.
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS DESLEUCOCITADO: concentrado de hemácias
obtido pela remoção de leucócitos utilizando-se filtros específicos para esta finalidade
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS COM CAMADA LEUCOPLAQUETÁRIA REMOVIDA: concentrado de hemácias obtido pela remoção do plasma e da camada
leucoplaquetária
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS POR AFÉRESE: concentrado de hemácias obtido
de um único doador por meio de separadores celulares automatizados, utilizandose a técnica de aférese
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS IRRADIADO: concentrado de hemácias obtido
pelo procedimento de irradiação gama ou que garanta uma dose mínima de 25Gy
sobre o plano médio da unidade
CONCENTRADO DE PLAQUETAS (CP): suspensão de plaquetas em plasma obtido de dupla centrifugação do sangue total coletado em tempo preferencialmente
até 12 minutos ou por aférese
CONCENTRADO DE PLAQUETAS DESLEUCOCITADO: obtido pela remoção de
leucócitos por meio de filtros ou por aférese
CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFÉRESE: obtido de um único doador por
meio de separador de células automatizado, onde grande quantidade de volume é
processada por meio de centrifugação, as plaquetas ficam retidas em bolsa própria
e o produto restante retorna ao doador
CONCENTRADO DE PLAQUETAS BUFFY COAT: concentrado de plaquetas obtido a partir do buffy coat extraído de uma unidade de sangue total
CONFORMIDADE: atendimento a um requisito
CONTROLE DA QUALIDADE: parte da gestão da qualidade focada no atendimento dos requisitos da qualidade
CRIO: Crioprecipitado - é a fração do plasma insolúvel a frio obtido do plasma
fresco congelado
CPDA -1: solução anticoagulante preservante composta de citrato-phosphate-dextrose-adenina-1
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•

•

CPD: solução anticoagulante preservante composta de citrato-fosfato-dextrose
CONTROLE MICROBIOLÓGICO: teste manual, semi automatizado ou totalmente
automatizado, capaz de detectar crescimento de microrganismos em meio de
cultura apropriado
CUBETA: tubo plástico (poliestireno) ou vidro/quartzo, próprio para ser utilizado
em equipamento de espectrofotometria ultravioleta-visível

D
•
•

E
•
•
•

•
•
•

F
•
•
•
•
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DELEUCOCITADO: reduzido de leucócitos.
DENSIDADE: é a relação entre a massa de uma substância e o volume que ela
ocupa
ESTÉRIL: ausência de microrganismos
EPI: equipamento de proteção individual
EPC: equipamento de proteção coletiva - são dispositivos utilizados no ambiente
de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos
processos
ENSAIO: determinação de uma ou mais características de acordo com um procedimento
ESPAGUETE: tubo coletor das bolsas de hemocomponentes
EVIDÊNCIA OBJETIVA: dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma
coisa

FATOR VIIIC: - proteína presente no plasma envolvida no processo de coagulação
do sangue
FATOR VIII LIOFILIZADO: é o Fator VIII, o qual foi desidratado a frio sem que perca qualquer propriedade do produto original
FATOR IX LIOFILIZADO: é o Fator IX, o qual foi desidratado a frio sem que perca
qualquer propriedade do produto original
FATOR DE VON WILLEBRAND: proteína plasmática

•
•
•

•

•

G
•

•
•
•

•

•

FIBRINA: produto final da cascata de coagulação originado da conversão do fibrinogênio
FIBRINOGÊNIO: proteína solúvel do plasma sanguíneo que se converte em fibrina
FIBRONECTINA: proteína adesiva que ajuda as células a aderirem à matriz, encontrada em todos os vertebrados. Existe uma forma solúvel que circula nos fluidos
do corpo ativando a coagulação, cicatrização e fagocitose
FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS: filtro específico para remoção de
leucócitos nos hemocomponentes, durante o processamento do sangue total, pré
armazenamento ou à beira do leito
FUCSINA FENICADA: corante obtido pela mistura de rosanilina e pararosanilina,
podendo conter também Magenta II e neofucsina., utilizado na coloração de Gram

GAMA (RAIOS): é uma radiação eletromagnética com um comprimento de onda
extraordinariamente pequeno (menor que 1 Angstron) e é muito utilizado para
esterilização
GARANTIA DA QUALIDADE: parte da gestão da qualidade focada em prover confiança de que os requisitos da qualidade serão atendidos
GASOMETRIA: leitura do pH e das pressões parciais de O2 e CO2 em uma amostra
de sangue
Gestão da Qualidade: Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade, estabelecendo polítiva, objetivos, planejamento, controle,garantia e melhoria da qualidade
GRAM POSITIVO: bactérias que possuem uma parede celular com única e espessa
camada de peptidiosglicano. Pelo emprego da coloração de Gram tingi- se de púrpura ou azul quando fixadas com cristal violeta. Porque retém este corante mesmo
quando expostas ao álcool
GRAM NEGATIVO: bactérias que possuem uma parede celular mais delgada e
uma segunda membrana lipídica - distinta quimicamente da membrana plasmática - no exterior desta parede celular. No processo de coloração o lipídio dessa
membrana mais externa é dissolvido pelo álcool e libera o primeiro corante: cristal
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violeta. Ao término da coloração, essas células são visualizadas com a tonalidade
rosa-avermelhada do segundo corante, safranina que lhes confere apenas a coloração vermelha

H
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L
•
•

•
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HEMOCITÔMETRO: câmara de contagem
Hb: Hemoglobina - é o principal componente da hemácia, responsável pela coloração e pelo transporte de oxigênio pelos tecidos
Hbt : Hemoglobina total
Hbl: Hemoglobina livre – hemoglobina liberada da hemácia
Ht: hematócrito – porcentagem de hemácias em relação ao plasma no sangue
HEMÓLISE: ruptura da hemácia com liberação da hemoglobina
HEMOCOMPONENTE: produtos obtidos por meio da centrifugação de uma unidade de sangue total, tais como: concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado, em função das diferentes densidades e tamanhos
das células sanguíneas
HEMODERIVADO: produto obtido a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos e produzidos em escala industrial
INSPEÇÃO: avaliação da conformidade pela observação e julgamento, acompanhada, se necessário, de medições,ensaios ou comparação com padrões pré estabelecidos

LIPEMIA: é um aumento da concentração de triglicérides no plasma ou soro
LIGAÇÃO PEPTÍDICA: é a união do grupo amina (-NH 2 ) de um aminoácido com
o grupo carboxila (-COOH) de outro aminoácido, através da formação de uma
amida
LUGOL: solução de iodo (1%) em equilíbrio com iodeto de potássio (2%) dissolvida em água destilada

M
•

N
•
•

MASSA ERITROCITÁRIA = massa de glóbulos vermelhos contida no sangue

NÃO CONFORMIDADE: não atendimento a um requisito
NOTIVISA: Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária que permite a notificação “on-line” de queixas técnicas e eventos adversos relativos a produtos sob vigilância sanitária, tais como sangue e hemocomponentes, medicamentos, vacinas,
equipamentos, kits para diagnósticos e saneantes, entre outros

P
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

PAPEL GRÁFICO LOG LOG: Papel cujo ambos os eixos são escalas logarítmicas
PLASMA DE 24 HORAS (P24): plasma obtido pelo fracionamento do sangue total
em até 24 horas de coletado
PLASMA FRESCO: obtido do sangue total, separado por centrifugação entre 6 e até
18 horas após coleta, podendo ser obtido por aférese
PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC): é a parte líquida do sangue, constituído
basicamente de água, proteínas, carboidratos e lípides
pH: acidez ou basicidade de solução aquosa baseada na medida da concentração
de íons H+
Pool : agrupamento de várias unidades
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO (POP): atividade descrita
com detalhes por pessoa competente de forma previamente padronizada pela instituição com aprovação de responsável autorizado
PRESERVANTE: solução conservante que possibilita o armazenamento dos hemocomponentes
PROTEÍNA RESIDUAL: resíduos de proteina plasmática encontrada em bolsas de
concentrado de hemácias que foram submetidas ao procedimento de lavagem
PROCEDIMENTO: forma especificada de executar uma atividades ou um processo
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PROCESSO: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em produtos/serviços (saídas)
PRODUTO (ou serviço): definido como resultado de um processo
PADRÃO: solução estabilizada de concentração conhecida
PADRONIZAÇÃO: processo que determina uma forma única de executar algo;
assegura a reprodutibilidade de atividades e processos geradores de um produto
ou serviço
PROGRAMAS DE ENSAIO E PROFICIÊNCIA (PEP): programas de comparações
interlaboratoriais planejadas e operacionalizadas para avaliar o desempenho dos
laboratórios em áreas específicas de ensaios, medições, calibração e inspeção

Q
•
•
•

R
•
•
•
•
•
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QUALIDADE: grau no qual um conjunto de características inerentes (próprias do
produto ou serviço), satisfaz a requisitos técnicos, legais ou normativos
q.s.p: quantidade suficiente para
QUALIFICAÇÃO (processo de): demonstra a capacidade de atender a requisitos
especificados, podendo se aplicar a pessoas, produtos, processos ou sistemas. Ex:
materiais/insumos, fornecedores

RASTREABILIDADE: capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que está sendo considerado
REGISTRO: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de
atividades realizadas. Ex.: evidência de rastreabilidade
REQUISITO: necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma
implícita ou obrigatória
REQUISITO IMPLÍCITO: necessidade ou expectativa não declarada ou prática costumeira . Ex.: expectativa do cliente de ser bem atendido
REQUISITO OBRIGATÓRIO: necessidade ou expectativa expressa de forma declarada e documentada geralmente em legislações, normas, documentos técnicos,
regulamentos / estatutos internos,etc
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•

•
•

T
•
•

V
•
•
•

SANGUE TOTA (ST): é o sangue coletado sem qualquer modificação ou processamento
SEDIMENTAÇÃO: é um processo de separação em que a mistura de dois líquidos
ou de um sólido suspenso num líquido é deixada em repouso
SWIRLING: fenômeno observado na movimentação do concentrado de plaquetas
contra a luz, vizualizado por uma névoa cintilante.Utilizado para avaliar viabilidade e função plaquetária na bolsa
SOLUÇÃO ISOTÔNICA: solução que apresenta pressão osmótica igual ao soro,
preservando a integridade dos elementos celulares do sangue
SOLUÇÃO SAG/MANITOL: solução conservante que aumenta a sobrevida da hemácia, possibilitando o armazenamento por 42 dias. Composto por solução fisiológica, adenina, glicose e manitol

TAMPÃO: solução que resiste a mudanças de pH quando ácidos ou bases são adicionados ou quando ocorre uma diluição
TTPa: Tempo de tromboplastina parcial ativada. É o tempo que o plasma leva para
formar coágulo de fibrina após a mistura com cefalina (tromboplastina parcial),
caulim (ativa fator XII) e cálcio. A cefalina é um substituto do fator plaquetário.
Avalia o sistema intrínseco

VALIDAÇÃO: comprovação, através do fornecimento de evidência objetiva, de
que requisitos para uma aplicação ou uso específicos pretendidos foram atendidos
VERIFICAÇÃO: comprovação, através de fornecimento de evidência objetiva, de
que requisitos especificados foram atendidos
VIABILIDADE: medida da viabilidade de uma célula caracterizada pela capacidade para realizar determinadas funções como metabolismo, crescimento, reprodução, alguma forma de responsividade e adaptabilidade
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA: órgão de vigilância sanitária da União, Estado, Distrito
Federal ou Município com responsabilidade pelas ações em serviços de hemoterapia
VIOLETA FENICADA: corante utilizado, na coloração de Gram

UNIDADES DE MEDIDAS
• dL – decilitro
• g – gramas
• Gy = gray – unidade de irradiação equivalente a 100 rads
• GL – Gay Lussac
• cm – centímetro
• mL - mililitro
• mg – miligrama
• min - minuto
• µL – microlitro
• nm - nanômetro(1nm = 0.000000001m)
• °C – graus Celsius
• UI – unidade internacional
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