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INTRODUÇÃO: O presente estudo propõe caracterizar 
a Equipe Transfusional do Serviço de Hemoterapia do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). O Ser-
viço de Hemoterapia segue a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) 153, de 14 de julho de 2004 que 
determina o regulamento técnico para os procedimen-
tos hemoterápicos, incluindo desde a coleta de sangue 
até a transfusão dos hemocomponentes (BRASIL, 
2004). A equipe transfusional atua no HCPA desde 
2000, atendendo as áreas abertas adulto e pediátrico 
(unidades de internação). É composta por uma equipe 
multiprofissional abrangendo esta, equipe médica, 
equipe de enfermagem, práticos de laboratório e bio-
químicos, tendo o respaldo através do Comitê Transfu-
sional. Toda a transfusão de sangue faz em si um risco, 
seja imediato ou tardio, devendo, portanto, ser criterio-
samente indicado (RDC, 2004). Todas as solicitações 
de hemocomponentes do HCPA chegam ao Serviço de 
Hemoterapia sendo avaliadas pela equipe de enferma-
gem e equipe médica conforme o Protocolo Assistenci-
al de Transfusão de Sangue e Hemocomponentes da 
Instituição e também de acordo com a sintomatologia 
do paciente. OBJETIVO: Caracterizar a equipe trans-
fusional do HCPA, destacando sua importância dentro 
da instituição. MATERIAL E MÉTODO: Utilizou-se a 
RDC 153 preconizada pelo Serviço de hemoterapia e 
Equipe Transfusional do HCPA. Também foram pes-
quisados artigos científicos para uma melhor aborda-
gem do assunto. CONCLUSÃO: Com este estudo 
pretende-se mostrar para todos os profissionais, alunos 
e clientes da Instituição a importância de uma Equipe 
Transfusional dentro do Serviço de Hemoterapia. A 
constituição desta equipe profissional deve ser adequa-
da às necessidades e complexidades de cada serviço, 
necessitando de profissionais capacitados para atuar na 
área.  




