
ANEXO 2 – Tabela de motivos de descarte de hemocomp onentes 

Motivos de 
Descarte Descrição Ações 

Aliquotado com 
receptor 

Bolsa cujo hemocomponente foi 
fracionado (aliquotado), com volume 
residual superior a 50 mL, após 
transfusão de alíquota em um ou 
vários receptores.  

Cadastre o receptor, realize o descarte e 
encaminhe a bolsa original para expurgo 
na FHB.  

Aliquotado sem 
receptor 

Bolsa de hemocomponente com 
volume residual superior a 50 mL, 
que originou alíquota preparada 
para a transfusão, mas a alíquota 
não foi utilizada.  

Realize o descarte e encaminhe a bolsa 
original para expurgo na FHB. Expurgue a 
alíquota não utilizada na AT. 

Armazenamento 
inadequado 

Bolsa de hemocomponente 
estocada ou mantida fora dos 
padrões ideias de temperatura, dos 
critérios de armazenamento ou em 
desacordo com as normas técnicas.  

Realize o descarte e encaminhe para 
expurgo na FHB.  

Bolsa danificada  

Bolsa de hemocomponente que 
sofreu algum dano no transporte, 
recebimento, armazenamento ou 
manipulação pela AT.  

Bolsas rompidas ou com vazamentos 
devem ser acondicionadas 
individualmente, em saco plástico 
transparente, lacrado com nó simples ou 
fita adesiva. O cartão de transfusão deve 
ser afixado por fora deste invólucro. 
Realize o descarte e encaminhe a bolsa 
para expurgo na FHB.  

Descarte via 
NPD com  
receptor 

Bolsa cujo hemocomponente foi 
parcialmente infundido, mas 
apresentou alguma suspeita de 
desvio de qualidade (hemólise, 
aspecto lipêmico, coágulo, outros).  

Cadastre o receptor, realize o descarte 
desta bolsa separadamente, crie processo 
no SEI, conforme POP DCQ 029 e 
entregue a bolsa à DCQ juntamente com 
o Formulário de Devolução de 
Hemocomponente. 

Descarte via 
NPD sem 
receptor 

Bolsa cujo hemcomponente possui 
alguma suspeita de desvio de 
qualidade (hemólise, aspecto 
lipêmico, discrepância ABO/Rh, 
coágulo, outros) identificada antes 
do início da transfusão.  

Realize o descarte desta bolsa 
separadamente crie processo no SEI, 
conforme POP DCQ 029 e entregue a 
bolsa à DCQ juntamente com o 
Formulário de Devolução de 
Hemocomponente. 

Reação 
Transfusional 

Bolsa cujo hemocomponente foi 
infundido parcialmente no paciente e 
que tenha dado origem a evento 
adverso. Incluindo bolsas com 
suspeita de contaminação 
bacteriana.  

Cadastre o receptor, realize o descarte e 
encaminhe a bolsa para expurgo na FHB.  
 
Para suspeita de: contaminação 
bacteriana, lesão pulmonar aguda 
relacionada à transfusão – TRALI, Reação 
Hemolítica Aguda Imunológica - RHAI, 
Reação Hemolítica Aguda não Imune – 
RHANI ou óbito relacionado à transfusão, 
cadastre o receptor, realize o descarte, 
siga as orientações dos POP Gvig 004 e 
005 e encaminhe a bolsa à DCQ. 

Recolhimento 
pela FHB 

Bolsa cujo hemocomponente possui 
suspeita ou confirmação de algum 
desvio na qualidade, identificado 
pela FHB ou por uma AT.  

Proceder conforme POP Gdis 002. 
Segregue o HC assim que for solicitado, 
realize o descarte no sistema e aguarde o 
responsável pelo recolhimento da FHB. 



Assine o formulário Recolhimento de 
Hemocomponentes (FRH)do POP Gdis 
002, registre a saída do HC e o entregue 
para o responsável da FHB. 

TAD Positivo – 
Devolução de 

Bolsa 

Bolsa cujo hemocomponente 
apresentou positividade no teste de 
antiglobulina direta realizado na 
Agência Transfusional.  

Realize o descarte e encaminhe a bolsa 
para expurgo na FHB.  

Transfusão 
Interrompida 

Qualquer situação que leve à 
interrupção da transfusão em curso, 
exceto por reação transfusional e 
suspeita de desvio da qualidade em 
hemocomponente durante a 
transfusão. Por exemplo, 
hemocomponente cuja infusão 
excedeu o tempo máximo permitido 
na legislação vigente (4 horas), 
casos em que o paciente foi a óbito 
por motivo não relacionado à reação 
transfusional ou ainda paciente que 
teve alteração no quadro clínico, não 
sendo necessário continuar a 
infusão.  

Cadastre o receptor, realize o descarte e 
encaminhe a bolsa para expurgo na FHB.  

Transfusão 
Suspensa 

Hemocomponente preparado para 
infusão, mas que, por alguma razão, 
não foi utilizado. Neste caso, o 
paciente não recebe nenhum 
volume do hemocomponente.  

Realize o descarte e encaminhe a bolsa 
para expurgo na FHB.  

Transporte 
Inadequado 

Bolsa de hemocomponente 
transportada fora dos padrões ideais 
de temperatura ou em desacordo 
com as normas técnicas.  

Realize o descarte e encaminhe a bolsa 
para expurgo na FHB.  

Vencido 
Hemocomponente cuja data de 
validade expressa no rótulo  tenha 
expirado.  

Realize o descarte e encaminhe a bolsa 
para expurgo na FHB.  

 

 


