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Prefácio

O programa de Segurança das Transfusões de Sangue, da Organização Mundial 
da Saúde, foi criado para a elaboração de estratégias de segurança do sangue 
e sua promoção, numa base mundial, regional e nacional, através da advocacia 
e da prestação de apoio técnico aos Estados-Membros da OMS.

A OMS reconhece a importância da hemovigilância na identificação e prevenção 
da ocorrência ou recorrência de eventos não desejados relacionados com as 
transfusões de sangue e no aumento da segurança, eficácia e eficiência das 
transfusões, abrangendo todas as atividades da cadeia da transfusão, desde o 
dador até ao receptor. Embora existam sistemas nacionais de hemovigilância bem 
estabelecidos em vários países, existe também uma considerável ineficácia da 
hemovigilância em muitos países de recursos limitados, onde a implementação 
continua a constituir um problema e um desafio.

A principal finalidade do presente documento é ajudar os países, onde a 
hemovigilância ainda não exista, a criarem sistemas nacionais eficazes de 
hemovigilância em toda a cadeia das transfusões. 

Os objetivos específicos são fornecer: 

 Orientações políticas para a criação de um sistema de hemovigilância, 
como parte dos sistemas nacionais de sangue e de saúde; e

 Informação e orientações técnicas sobre as medidas e as ações 
específicas necessárias para a implementação de um sistema de 
hemovigilância.

O documento poderá também ser útil para outros países que pretendam reforçar 
os seus sistemas já existentes. 

O público-alvo inclui as seguintes organizações e instituições:

 Ministérios da saúde; 

 Órgãos responsáveis pela formulação de políticas de segurança do 
sangue, tais como comissões ou conselhos nacionais do sangue;

 Organismos reguladores;

 Instituições de saúde pública;

 Serviços de transfusões de sangue, centros de sangue e centros de 
colheita de plasma;

 Hospitais, incluindo os bancos de sangue dos hospitais ou as unidades 
de saúde que realizem transfusões; 

 Organizações de dadores de sangue e outras organizações não 
governamentais envolvidas na educação e recrutamento de dadores de 
sangue; 

 Grupos de doentes;

 Organismos científicos e profissionais;

 Parceiros do desenvolvimento e organizações internacionais.
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1. Introdução

 
A transfusão de sangue e produtos do sangue é uma intervenção salvadora de 
vidas. Contudo, existe o risco de efeitos adversos associados às dádivas de 
sangue e seus componentes e à transfusão de sangue e produtos do sangue para 
os doentes. Os efeitos adversos incluem todas as reações, incidentes, falhas, 
erros, desvios dos procedimentos operacionais padrão e acidentes associados às 
dádivas e transfusões de sangue. Aprender com os efeitos adversos e identificar 
os problemas do sistema poderá levar à introdução de medidas destinadas a 
melhorar a qualidade, segurança, eficácia e relação custo-eficácia do sangue 
e produtos do sangue, assim como os processos de dádivas e transfusões. 

O que é a hemovigilância? 

A hemovigilância é um conjunto de procedimentos de vigilância, que 
abrange toda a cadeia da transfusão, desde a dádiva e processamento 
do sangue e seus componentes, até ao fornecimento e transfusão 
para os doentes e seu seguimento. Inclui a monitorização, notificação, 
investigação e análise dos efeitos adversos relacionados com as 
dádivas, processamento e transfusão do sangue e a tomada de 
medidas para evitar a sua ocorrência ou recorrência.

A hemovigilância foi criada em meados dos anos 1990, em resposta a 
preocupações relacionadas com infecções virais transmitidas pelas transfusões. 
Desde então, os programas de hemovigilância têm chamado a atenção para 
a importância de muitos efeitos adversos anteriormente desconhecidos e 
potencialmente evitáveis, incluindo a transfusão incorreta de componentes 
do sangue, lesões pulmonares agudas relacionadas com as transfusões e 
contaminação bacteriana das plaquetas. As modificações daí resultantes nas 
políticas, normas e orientações para as transfusões, assim como a melhoria 
dos processos usados nas práticas de transfusão e dos serviços de sangue 
dos hospitais, traduziram-se numa maior segurança para os doentes.

Mais recentemente, o âmbito da hemovigilância foi alargado, de modo a incluir 
os efeitos adversos em dadores de sangue, ajudando assim a melhorar a 
segurança, tanto para o dador como para o doente.

A hemovigilância deve ser completamente integrada nos sistemas de controlo 
de qualidade de todas as instituições envolvidas na cadeia de abastecimento de 
sangue e produtos do sangue, incluindo as dádivas, análises, processamento, 
gestão dos inventários, armazenamento, distribuição e transfusões clínicas, para 
garantir a segurança dos dadores e dos doentes a todos os níveis.

1.1 OBJETIVO DA HEMOVIGILÂNCIA

O objetivo da hemovigilância é a contínua melhoria da qualidade da cadeia das 
transfusões, através da aplicação de medidas corretivas e preventivas destinadas 
a melhorar a segurança dos dadores e dos doentes, melhorar a correção das 
transfusões e reduzir o desperdício. No essencial, um sistema de hemovigilância 
assemelha-se a um ciclo contínuo de melhoria da qualidade e apresenta os 
mesmos elementos e atividades. Como tal, a hemovigilância deve ser integrada 
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em todos os passos da cadeia das transfusões e em todas as organizações 
responsáveis por uma parte dessa cadeia. 

1.2 BENEFÍCIOS DA HEMOVIGILÂNCIA

A Tabela 1 mostra a forma como a hemovigilância pode exercer um impacto 
positivo em muitas partes interessadas, ao longo de toda a cadeia de transfusão 
de sangue.

Tabela 1. Benefícios da hemovigilância

Parte interessada Impacto/resultado

Dador de sangue  maior segurança dos dadores, com redução da 
frequência e da gravidade das complicações

 maior confiança no processo de dádiva de sangue

Serviços de transfusão de 
sangue

 maior fidelização e maior probabilidade de regresso 
dos dadores 

 detecção precoce das deficiências e fraquezas

 melhoria contínua da qualidade dos serviços e dos 
produtos 

 maior confiança do público no sistema dos 
serviços de transfusão de sangue 

Bancos de sangue dos 
hospitais e unidades de 
cuidados de saúde

 redução dos erros, omissões e falhas do sistema 

 notificação sistemática e consistente de todos os 
efeitos adversos 

 desenvolvimento de competências e 
conhecimentos na área da gestão da qualidade 
total 

 redução dos efeitos adversos 

 melhores resultados nos cuidados de saúde

 menos ações medico-legais, com melhoria 
global da consideração da comunidade por uma 
determinada unidade de saúde 

Doentes receptores de 
tratamento por transfusão

 risco reduzido de danos devidos a efeitos adversos 

 maior confiança no processo de transfusão 
sanguínea 

Médicos e outros 
profissionais de saúde 

 identificação e minimização dos riscos associados 
às transfusões 

 identificação e quantificação das complicações 
inevitáveis 

 melhores práticas motivadas pelo feedback 

Autoridades regionais e 
nacionais de saúde e 
organismos reguladores da 
saúde 

 detecção precoce dos agentes patogénicos 
emergentes e implementação das medidas 
destinadas a minimizar os riscos associados 

 identificação e minimização de riscos não 
infecciosos 

 identificação das tendências dos efeitos adversos 
e oportunidade para uma ação corretiva em tempo 
oportuno
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Parte interessada Impacto/resultado

Comunidade  melhoria dos cuidados e da administração das 
dádivas de sangue

 maior confiança do dador e do doente no sistema 
de sangue

Organismos, sociedades e 
organizações internacionais 

 análise comparativa, desenvolvimento das 
melhores práticas e sensibilização 

Os sistemas de hemovigilância podem melhorar a segurança dos dadores e 
dos doentes:

 identificando as tendências dos efeitos e reações adversas;

 determinando as causas profundas e reforçando a sensibilização;

 fornecendo evidências para a criação e alteração das políticas destinadas 
a melhorar as práticas;

 orientando a investigação;

 funcionando como alerta rápido e detectando precocemente os riscos 
emergentes;

 alcançando e demonstrando melhorias.

1.3 CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS BEM SUCEDIDOS DE 
HEMOVIGILÂNCIA

Embora os sistemas nacionais de hemovigilância variem conforme os países, 
os que têm tido maior sucesso apresentam algumas características comuns.

Na perspectiva organizacional:

 um sistema nacional eficiente, com recursos adequados e sustentável, 
envolvendo todas as partes interessadas relevantes;

 ambiente não punitivo e baseado numa cultura de aprendizagem;

 confidencialidade (protegendo a fonte dos dados apresentados);

 parte integrante de um sistema de qualidade das unidades de cuidados 
de saúde, abrangendo toda a cadeia das transfusões;

 rastreabilidade desde o dador de sangue e unidade de sangue até ao 
receptor e vice-versa, permitindo acompanhar e investigar os efeitos 
adversos e implementar ações corretivas; 

 normas e definições em linha com as recomendações internacionais;

 educação e formação;

 feedback à comunidade das partes interessadas.

Numa perspectiva operacional: 

 simples de usar; 

 formulários de notificação claros e normalizados;

 procedimentos padrão escritos para iniciar, investigar e coordenar os 
relatórios;

 notificação rápida das tendências, com análises e recomendações 
de peritos para aperfeiçoamento, com vista a minimizar as taxas de 
ocorrência e recorrência;

 mecanismos para monitorizar a implementação de medidas corretivas 
e preventivas em devido tempo e para demonstrar maior segurança e 
melhores resultados clínicos.
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2. Modelos organizacionais 
para um sistema nacional 
de hemovigilância

Existem várias formas possíveis de organizar um sistema nacional de 
hemovigilância. Para um determinado país, o melhor modelo poderá depender 
da forma como os sistemas de sangue e saúde estão estruturados e são 
administrados e são influenciados por normas sociais e culturais. A Tabela 2 
mostra o espectro de escolhas possíveis, mas, na prática, um sistema poderá 
situar-se em qualquer ponto do espectro.

Tabela 2. Modelos organizacionais dos sistemas nacionais de 
hemovigilância

Modelo Explicação das opções

Centralizado vs. 
descentralizado

 Num modelo centralizado, existe um gabinete 
central de hemovigilância que recebe relatórios das 
instituições responsáveis por gerir os efeitos adversos. 
O feedback é apresentado através de relatórios 
nacionais distribuídos a todas as organizações de 
cuidados de saúde. Recomenda-se que se façam 
melhorias clínicas a nível nacional e sejam aplicadas 
em todas as organizações.

 Num modelo descentralizado, não existe recolha 
central de informação. Poderá haver alguma recolha a 
um nível inferior (e.g., estado). As melhorias clínicas 
são identificadas e implementadas a nível local. 

Autónomo vs. interligado  Um modelo autónomo é um sistema operado por 
um organismo que é, no que respeita à gestão, 
independente do prestador de serviços (e.g., um 
organismo científico ou profissional).

 Os sistemas interligados podem ser operados 
por serviços de transfusão de sangue ou outros 
organismos de cuidados de saúde. Nestes modelos, 
é essencial garantir uma separação entre a gestão 
da hemovigilância e a gestão operacional, para evitar 
conflitos de interesses.

Vigilância ativa vs. 
vigilância passiva 

 A vigilância ativa baseia-se na procura proativa 
e orientada de efeitos adversos, de uma forma 
sistemática. 

 A vigilância passiva caracteriza-se pela notificação de 
efeitos adversos, quando estes são reconhecidos de 
forma espontânea, permitindo ações baseadas numa 
abordagem retrospectiva.

 Um sistema pode combinar elementos da vigilância 
ativa e da vigilância passiva.
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Modelo Explicação das opções

Notificação voluntária vs. 
notificação obrigatória

 Um modelo de notificação voluntária recomenda, mas 
não obriga à notificação dos efeitos adversos. Esta 
depende da vontade dos clínicos e dos profissionais 
de saúde.

 Um modelo obrigatório é um requisito estatutário que 
tem de ser cumprido por todos os agentes de saúde e 
partes interessadas relevantes.

 Os sistemas podem combinar tanto elementos 
obrigatórios como voluntários; por exemplo, quando 
existe um requisito obrigatório de notificar efeitos que 
causem morte ou grande morbilidade, mas não efeitos 
menos graves.

Sistemas não punitivos 
vs. sistemas punitivos 

 Num sistema não punitivo, os indivíduos não são 
punidos por notificarem apropriadamente os efeitos 
adversos e as preocupações de segurança. A 
informação registada no sistema de hemovigilância 
está protegida contra o seu uso em processos 
disciplinares.

 Num sistema punitivo, os indivíduos podem ser 
punidos por notificarem apropriadamente os efeitos 
adversos ou as preocupações de segurança. Esses 
sistemas podem desencorajar a participação por 
incutirem o medo.

Anónimo vs. identificado  Num sistema de anonimato, as identidades dos 
indivíduos ou instituições envolvidas em efeitos 
adversos podem ser introduzidas no sistema de 
hemovigilância, mas não são identificadas nos 
relatórios de feedback. 

 Num sistema identificado, as identidades dos 
indivíduos ou instituições envolvidas em efeitos 
adversos podem ser identificadas nos relatórios de 
feedback.

Abrangente vs. limitado  Um sistema abrangente pode pedir a notificação de 
todos os tipos de efeitos adversos e de todos os 
níveis de gravidade.

 Um sistema pode ser limitado a um subconjunto 
de efeitos adversos; por exemplo, o sistema pode 
apenas exigir a notificação dos efeitos adversos graves 
ocorridos a nível nacional.

Recomenda-se o uso de um sistema não punitivo e de uma abordagem de 
anonimato. Criar um sistema dessa natureza encoraja os indivíduos e as 
organizações a notificarem os efeitos adversos e a aprenderem com eles.

Para além disso, é importante que todos os agentes de saúde envolvidos na 
cadeia da transfusão compreendam que o objetivo do sistema é melhorar a 
segurança do dador e do doente e as práticas existentes. Devem estar tranquilos, 
sentir-se confortáveis e não ter receio de notificar incidentes, por pensarem que 
podem ser responsabilizados pela ocorrência.

A premissa básica de um sistema nacional de hemovigilância é o desenvolvimento 
de uma abordagem coordenada à melhoria contínua da segurança, disponibilidade 
e uso apropriado do sangue e dos produtos do sangue, assim como das atividades 
correlacionadas, em todas as organizações envolvidas na cadeia da transfusão. 
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Independentemente do modelo usado num país, é muito importante que o 
processo de notificação seja simples e rápido. Os procedimentos complexos 
e morosos são entediantes e resultam numa fraca participação. É também 
essencial manter a confidencialidade do dador e do doente e, para tal, a 
informação relativa à identificação do dador ou do doente não deve ser incluída 
nos relatórios da hemovigilância.

Vigilância num contexto mais vasto

A vigilância tem um papel mais amplo, indo para além do sangue e dos 
produtos do sangue, nos serviços de saúde pública e de cuidados de 
saúde de um país. O sangue é um produto médico de origem humana. 
A biovigilância alarga o termo hemovigilância para além do sangue, 
para incorporar a monitorização dos efeitos adversos associados a 
outros produtos médicos de origem humana, tais como os tecidos, 
órgãos e células usadas nos transplantes. Por outro lado, a vigilância 
dos efeitos adversos associados aos medicamentos é referida 
como farmacovigilância. O esquema que engloba a hemovigilância, 
a biovigilância, a farmacovigilância e outros programas de vigilância 
associada aos cuidados de saúde pode diferir conforme a estrutura da 
prestação de serviços de saúde pública e de cuidados de saúde do 
país. Pode haver sobreposição entre a biovigilância e a farmacovigilância. 
Por exemplo, os produtos do plasma são, por vezes, incluídos tanto 
na hemovigilância como na farmacovigilância.

Quando existem sistemas de farmacovigilância, organismos de 
segurança dos doentes ou gabinetes de normas para os cuidados 
de saúde ativos na mesma jurisdição, os sistemas de hemovigilância 
deverão interagir com esses organismos, com o propósito de melhorar 
a eficiência do funcionamento.
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3. Pré-requisitos para um 
sistema nacional de 
hemovigilância eficaz

Para que um sistema nacional de hemovigilância seja eficaz, é preciso que haja 
um certo grau de coordenação nacional da atividade das transfusões sanguíneas. 
Em termos ideais, seria necessário que existisse o seguinte:

 Política e plano nacionais de sangue;

 Quadro legislativo e regulador;

 Comissão ou autoridade nacional do sangue;

 Serviços de transfusão de sangue bem organizados e coordenados a 
nível nacional;

 Sistemas de qualidade dos serviços de transfusões de sangue e dos 
hospitais (particularmente, dos seus bancos de sangue);

 Comissões de transfusão baseadas nos hospitais, com supervisão de 
todos os aspectos da prática das transfusões clínicas.

Os memorandos da OMS sobre “Sistemas nacionais de hemovigilância”, 
“Sistemas nacionais de sangue”, “Processos de boas políticas para a segurança 
e disponibilidade do sangue” e “Uso clínico do sangue” apresentam listas de 
verificação para ajudar a avaliar a situação do país.

Além destes aspectos organizacionais, é essencial que a identificação dos 
produtos do sangue e a manutenção de registos, em cada fase da cadeia da 
transfusão, sirvam de apoio à rastreabilidade bidirecional (rastrear do dador 
para o receptor e vice versa).

3.1 QUADRO POLÍTICO E LEGISLATIVO

O papel da hemovigilância, enquanto elemento essencial da segurança das 
dádivas de sangue e do processo de transfusão, deve ser reconhecido, ao mais 
alto nível, na política nacional de sangue. A estrutura ou modelo fundamental 
do sistema de hemovigilância deve ser definida, tendo em conta a estrutura 
do sistema nacional de sangue e o sistema de saúde. As opções indicadas na 
Secção 2 acima terão de ser consideradas.

O elemento de hemovigilância da política do sangue e o quadro legislativo e 
regulador devem ser desenvolvidos de forma a servirem de apoio à implementação 
gradual da hemovigilância, começando ao nível institucional, de acordo com a 
estrutura ou o modelo nacional, e progredindo para um sistema de hemovigilância 
coordenado a nível nacional.

O quadro político e legislativo deverá:

 definir o âmbito e a natureza do sistema de hemovigilância, tendo em 
vista a coordenação nacional;

 identificar as disposições organizacionais e a instituição responsável 
pela hemovigilância coordenada ao nível central; 

 assegurar financiamento e recursos humanos adequados; 
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 definir os respectivos papéis e responsabilidades das várias partes 
interessadas;

 descrever os mecanismos de notificação e feedback;

 especificar os requisitos de monitorização e avaliação.

3.2 LIDERANÇA E GOVERNAÇÃO

O ministério da saúde é o responsável máximo pelo sistema nacional de sangue 
e pela qualidade, segurança e suficiência do abastecimento de sangue e produtos 
do sangue. O sistema de hemovigilância contribui para a segurança das dádivas, 
produtos do sangue e transfusões, melhora a gestão dos riscos, aumenta a 
confiança e deve ser de natureza confidencial e não punitiva. O ministério da 
saúde deve assumir uma liderança e governação eficazes do sistema nacional de 
hemovigilância e deve definir o âmbito e elementos do sistema de hemovigilância.

3.3 SISTEMAS DE QUALIDADE

Dentro de cada organização responsável por elementos da cadeia de transfusão 
deve estar instalado um sistema eficaz de gestão da qualidade. Esse sistema 
deverá assegurar uma prática consistente, através do uso de procedimentos 
escritos e de auditorias regulares. Deve existir um ciclo de melhoria da qualidade, 
que produza resultados demonstráveis, através de indicadores da qualidade.

Nos serviços de transfusão de sangue, deve existir um sistema de garantia de 
qualidade abrangente, devendo a hemovigilância fazer parte desse sistema. 
Nos hospitais, devem existir comissões de transfusão, para assegurar o uso 
clínico apropriado do sangue, uma eficaz formação do pessoal e a monitorização 
e avaliação da prática clínica. A comissão de transfusão deve supervisionar a 
implementação da hemovigilância no hospital, analisar regularmente os resultados 
e monitorizar a eficácia das medidas de aperfeiçoamento.

3.4 ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

É preciso identificar as partes interessadas e as organizações e instituições 
responsáveis. É também preciso definir os papéis e as responsabilidades e 
criar mecanismos de coordenação apropriados. O ministério da saúde deverá:

 criar disposições e mecanismos organizacionais, para envolver e coordenar 
todas as principais partes interessadas;

 definir os papéis, responsabilidades e obrigações de todas as partes 
interessadas;

 facilitar a cooperação internacional com as redes existentes de 
hemovigilância.

3.5 RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

É indispensável reconhecer a necessidade de recursos humanos e financeiros 
adequados para a criação, desenvolvimento e sustentabilidade do sistema de 
hemovigilância. As atividades de hemovigilância são necessárias em todos os 
pontos da cadeia de transfusão. 

Como prioridade, terão de ser identificados recursos para apoiar a coordenação 
nacional e para permitir a todas as organizações envolvidas na cadeia de 
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transfusão designar um líder, assegurar a formação adequada dos recursos 
humanos e fornecer o equipamento necessário, assim como tempo suficiente 
para os profissionais desempenharem as suas atividades de hemovigilância.

Recomenda-se que sejam recrutados peritos em recolha, armazenamento e 
análise de dados, logo no início do processo de concepção de um programa de 
hemovigilância. As decisões relativas às capacidades internas ou externas para 
a análise dos dados terão de ser consideradas como parte do planeamento 
do projeto.

3.6 RASTREABILIDADE

A rastreabilidade descreve a capacidade de seguir em devido tempo e com 
segurança o rasto da informação, desde o dador até ao receptor e vice-versa. A 
rastreabilidade é necessária para assegurar a capacidade de recolher produtos 
de risco, identificar os receptores de produtos não conformes que possam 
requerer seguimento adicional e investigar exaustivamente os efeitos adversos.

Os principais elementos da rastreabilidade são:

 um sistema que identifique exclusivamente cada dador, a dádiva 
(juntamente com as suas amostras e os componentes do sangue 
associados) e o receptor;

 um sistema de armazenamento de registos, através da via da transfusão, 
que capte os identificadores em cada fase e mantenha as necessárias 
ligações;

 documentação da administração efetiva dos componentes do sangue 
ao receptor pretendido ou da sua eliminação final;

 métodos seguros para a transcrição de dados críticos, a fim de garantir 
o rigor;

 sistema de armazenamento de informação capaz de manter os registos 
do rastreio durante longos períodos de tempo (e.g., as diretivas da 
União Europeia requerem rastreabilidade durante 30 anos, a partir do 
momento da dádiva e da transfusão);

 procedimentos que ajudem os profissionais de saúde a seguir a via da 
rastreabilidade (e.g. procedimentos operacionais padrão para apoiar a 
atividade de revisão retrospectiva).
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4. Planear um sistema 
nacional de hemovigilância

A forma como um sistema nacional de hemovigilância é planeado, desenvolvido 
e implementado depende da situação do país e da estrutura ou modelo 
organizacional adoptado. Na maioria dos casos, é provável que seja apropriado 
adoptar uma abordagem gradual coordenada, a nível nacional.

No início do processo, é preciso que haja um consenso geral sobre a necessidade, 
benefício e implementação de um tal sistema. Esse consenso deverá incluir um 
claro entendimento do modo como o sistema irá ser concebido, implementado e 
mantido, com particular atenção ao nível de complexidade do seu funcionamento 
e aos seus principais objetivos. Um sistema de hemovigilância requer interação 
e coordenação entre múltiplas partes interessadas envolvidas no fornecimento, 
transfusão, vigilância e regulação do sangue e produtos do sangue. Devem ser 
criadas disposições e mecanismos organizacionais para coordenar e envolver 
todas as principais partes interessadas. As partes interessadas poderão ser 
os serviços de transfusão de sangue, os bancos de sangue dos hospitais, as 
comissões de transfusão hospitalar, os departamentos clínicos, os organismos 
profissionais, as instituições de saúde pública e as agências reguladoras, assim 
como os grupos de doentes e dadores de sangue. Os papéis, responsabilidades 
e obrigações de todas as partes interessadas terão de ficar claramente definidos. 
A decisão sobre aquilo que deve ser notificado, por quem e a quem, deve ser 
atentamente considerada, tomando em conta os recursos disponíveis e os 
sistemas.

A necessidade de uma liderança e coordenação nacionais é de primordial 
importância para garantir uma implementação consistente em todo o país. O 
ministério da saúde, responsável pelo sistema nacional de hemovigilância, deverá 
designar para a liderança um indivíduo ou uma equipa. As atividades poderão 
ser delegadas num organismo externo, tal como uma associação profissional 
ou organização nacional de saúde pública, desde que não existam conflitos 
de interesses. No entanto, a responsabilidade global e final pelo sistema de 
hemovigilância terá de pertencer ao ministério da saúde. As atividades de 
planeamento devem incluir:

 definição de metas e objetivos;

 concepção do sistema nacional de hemovigilância;

 identificação de todos os elementos constituintes e necessidades em 
recursos;

 identificação das necessidades educacionais e recursos apropriados;

 definição dos passos e calendário da implementação;

 identificação das partes interessadas e criação de ligações e comunicação 
com as organizações e instituições participantes;

 identificação de mecanismos que forneçam liderança, apoio profissional 
e aconselhamento especializado;

 identificação das atividades de formação e de proximidade, para realçar 
o valor da hemovigilância e a importância da notificação entre as partes 
interessadas. 

Ao determinar o âmbito do sistema, deve considerar-se o seguinte: 
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O sistema deverá

 incluir todas as reações adversas ocorridas nos doentes ou apenas as 
reações adversas graves?

 incluir todos os erros e quase incidentes com e sem consequências 
clínicas?

 incluir efeitos adversos nos doentes, nos dadores ou em ambos? 

 incluir uma análise especializada de todos ou só alguns dos efeitos?

 elaborar imediatamente um relatório sobre os efeitos adversos, permitindo 
assim uma rápida ação corretiva ou preventiva, ou um relatório sobre 
os dados analisados retrospectivamente (e.g., as tendências notificadas 
anualmente e o seguimento das medidas corretivas)? 
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5. Organização e coordenação 
das atividades de 
hemovigilância 

Um sistema nacional de hemovigilância bem estabelecido baseia-se numa 
participação ativa (i.e., apresentação de relatórios ou nenhum relatório) por todos 
os serviços de transfusão de sangue e hospitais onde se efetuam dádivas de 
sangue e transfusões. A participação é encorajada pela facilidade em apresentar 
relatórios (e.g., relatórios online, formulários simples, disponibilidade de 
aconselhamento profissional sem julgamentos), pela confiança de que o relatório 
contribua para melhorar a segurança e pela garantia de confidencialidade aos 
doentes, dadores e profissionais.

A atividade da hemovigilância deve se implementada em todas as instituições e 
unidades responsáveis por um qualquer elemento da cadeia de transfusão. Estes 
sistemas locais terão de ser desenvolvidos em sintonia com o quadro nacional. 

Nestas organizações, os recursos humanos deverão receber formação em 
conceitos de hemovigilância e melhoria da qualidade e assumir papéis e 
responsabilidades específicas relativamente à vigilância e à notificação. Deve 
ser encorajada uma cultura de trabalho de equipa e de melhoria da qualidade.

Em cada organização, deve ser identificado um indivíduo como “responsável pela 
segurança das transfusões”, com a tarefa de coordenar internamente a atividade 
da hemovigilância. Em organizações mais pequenas, essa responsabilidade poderá 
ser assumida em tempo parcial, mas nas grandes organizações é necessário 
que o cargo seja desempenhado a tempo inteiro.

A coordenação nacional da formação e a normalização dos formulários, 
procedimentos e materiais educativos são encorajadas por representarem uma 
boa relação custo-eficácia e ajudarem a garantir uma abordagem consistente à 
hemovigilância a nível nacional.

Devem ser usadas definições, procedimentos, formulários e relatórios normalizados 
a nível nacional. Todo o pessoal relevante deve receber a devida formação e os 
documentos da formação devem ser guardados. As responsabilidades relativas à 
hemovigilância devem ser documentadas nas descrições de funções relevantes.

Dentro de uma dada organização, os efeitos adversos (incluindo as reações 
adversas nos dadores e doentes, os incidentes, acidentes, erros, desvios, 
quase acidentes) devem ser tratados de acordo com os requisitos do sistema 
de gestão da qualidade estabelecido, incluindo a execução de ações corretivas 
e preventivas apropriadas.

A nível institucional, devem ser formuladas políticas, orientações, protocolos 
e procedimentos operacionais padrão (segurança clínica e das transfusões de 
sangue) para todos os processos.

Todas as organizações envolvidas na cadeia de transfusão deverão apresentar 
um relatório anual sobre as atividades de hemovigilância, incluindo os dados 
relevantes relativos aos denominadores, às chefias nacionais da hemovigilância.
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5.1 HEMOVIGILÂNCIA NAS DÁDIVAS E NO FORNECIMENTO 
DE SANGUE E PRODUTOS DO SANGUE

Os serviços de transfusão de sangue deverão implementar um sistema de 
hemovigilância integrado no seu sistema de qualidade. A liderança da criação e 
gestão deste sistema deverá ser da responsabilidade de um alto funcionário. O 
sistema de hemovigilância deverá incluir a deteção, identificação, documentação 
e notificação de efeitos adversos, designadamente o seguinte:

 eventos que ocorram antes, durante e após a dádiva de sangue ou 
componentes do sangue;

 venda de produtos não conformes;
 desvios significativos dos protocolos;
 erros e quase-acidentes; 
 reações adversas resultantes da administração de produtos do sangue 

pelos serviços de transfusão de sangue.

Este sistema deverá assegurar uma profunda investigação e documentação dos 
efeitos adversos e incluir a análise das principais causas, bem como ações 
corretivas e preventivas, como parte de um ciclo de melhorias sustentadas.

Os serviços de transfusão de sangue deverão manter uma estreita ligação com 
os hospitais com que trabalham (bancos de sangue dos hospitais, técnicos de 
segurança das transfusões, comissões de transfusão, prestadores de cuidados), 
devendo prestar assistência aos hospitais na investigação dos efeitos adversos. 

Deverá ser encorajado o trabalho em rede entre as lideranças da hemovigilância 
nos serviços de transfusão de sangue. 

5.2 HEMOVIGILÂNCIA DAS TRANSFUSÕES CLÍNICAS

Todos os hospitais e unidades de cuidados de saúde responsáveis pelas 
transfusões de produtos do sangue deverão criar uma comissão de transfusões. 
Deverá ser nomeado um membro da comissão de transfusões que será o 
responsável pela hemovigilância (poderá ser o técnico da segurança das 
transfusões do hospital). Este indivíduo deverá servir como elemento de ligação 
entre a comissão de transfusões e outros sistemas de vigilância e controlo do 
hospital (e.g. controlo das infecções, gestão dos riscos).

O sistema de hemovigilância deverá incluir a detecção, identificação, documentação 
e notificação dos efeitos adversos que ocorram no hospital, nomeadamente:

 erros na colheita e análise das amostras de sangue;

 erros na identificação dos doentes;

 uso inadequado de produtos do sangue (e.g. transfusão excessiva 
acidental);

 produto do sangue incorretamente transfundido;

 desvios significativos aos protocolos;

 quase acidentes;

 reações adversas associadas à transfusão de produtos do sangue.

O sistema deverá incluir uma análise das principais causas e ações corretivas 
e preventivas, como parte de um ciclo contínuo de aperfeiçoamento.

A comissão de transfusões deverá manter uma estreita ligação com os serviços 
de transfusão sanguínea que fornecem os produtos do sangue, de modo a que 
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a investigação dos efeitos adversos possa ser eficiente e se possam tomar 
medidas, em devido tempo, para evitar a transfusão dos respectivos produtos 
do sangue. 

Os dados da hemovigilância deverão ter ligação aos programas de auditoria clínica, 
de modo a que as recomendações decorrentes dos relatórios da hemovigilância 
possam ser integradas em padrões e orientações e a conformidade avaliada 
e aperfeiçoada.

Deverá ser encorajado o trabalho em rede entre os técnicos da segurança das 
transfusões de diferentes organizações. Em todos os casos, é importante que o 
técnico da segurança das transfusões tenha disponibilidade de tempo e recursos 
financeiros para cumprir as suas funções.

5.3 ATIVIDADES NACIONAIS DE HEMOVIGILÂNCIA

Dentro de um quadro nacional, as responsabilidades de um técnico nacional de 
hemovigilância deverão incluir o seguinte: 

 criação de mecanismos de recolha, validação e análise de dados, 
publicação e divulgação de relatórios, elaboração de recomendações e 
implementação da monitorização;

 recebimento de relatórios sobre efeitos adversos dos serviços de 
transfusão de sangue e dos hospitais;

 análise dos relatórios para garantir a respectiva qualidade;

 identificação das tendências e investigação das causas subjacentes;

 oferta de orientação especializada para abordar as principais causas e 
melhorar a segurança;

 identificação de melhorias nos processos da cadeia de transfusão;

 melhorar a educação em hemovigilância;

 redação de um relatório nacional anual sobre a hemovigilância;

 eventual criação de uma plataforma de alerta rápido e deteção precoce 
para comunicar e partilhar a informação;

 interface de ligação com outros sistemas nacionais relevantes, esquemas 
regionais e atividades internacionais; 

 análise, monitorização e avaliação periódica do sistema de hemovigilância.

Esta atividade nacional poderá ser gerida diretamente através do ministério da 
saúde ou através de uma parte terceira, como um organismo profissional. Há 
vários modelos, mas é essencial uma liderança profissional.

Deverá ser encorajada a colaboração com peritos nacionais e internacionais, e 
ainda com associações de profissionais, para assegurar o melhor aconselhamento 
possível e uma melhor qualidade.
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6. Gestão nacional e uso dos 
dados da hemovigilância 

A recolha e gestão eficaz dos dados é fulcral para qualquer programa nacional de 
vigilância de sucesso e requer definições, políticas e procedimentos claramente 
documentados, assim como papéis e responsabilidades bem definidos. 

Tal como para qualquer sistema de vigilância, é fundamental estabelecer definições 
de efeitos adversos e termos associados. De preferência, essas definições 
deverão ser harmonizadas com a terminologia internacional, para promover a 
comparabilidade dos dados recolhidos nos vários países. As definições-padrão 
dos efeitos adversos, incluindo os seus graus de gravidade e de imputabilidade, 
da Sociedade Internacional das Transfusões de Sangue (ISBT) e da Rede 
Internacional de Hemovigilância (IHN) podem ser consultados, respectivamente, 
em www.isbtweb.org e www.ihn-org.com.

Deverá ser criada uma rede abrangente de recolha de dados, para garantir que 
estes poderão ser recolhidos a partir de todos os serviços de transfusão de sangue 
e locais em que essas transfusões se realizem. O tipo de informação recolhida 
deverá ser adaptada às necessidades e capacidades e ser preferencialmente 
escalonável, para permitir o alargamento do seu âmbito e grau de pormenor, 
à medida que o sistema evolui. O desenho do sistema deverá indicar quem, a 
quem e como a notificação deverá ser feita. Sistemas sofisticados baseados 
na internet poderão ser o ideal; no entanto, a notificação simples mas rigorosa 
e a análise dos dados recolhidos manualmente pode ser igualmente eficaz e 
resultar na melhoria sustentada da segurança do sangue. 

É fundamental uma rastreabilidade eficaz. O tipo de sistema dependerá da 
disponibilidade de recursos e do nível de desenvolvimento do sistema do sangue 
no país. 

Um sistema nacional de gestão dos dados da hemovigilância requer o seguinte: 

 confidencialidade e anonimato dos dadores, doentes e notificadores; 

 segurança e conformidade dos dados com os regulamentos aplicáveis 
sobre a proteção de dados; 

 impacto mínimo da recolha de dados sobre os métodos de trabalho dos 
centros de transfusão de sangue ou do sistema de cuidados de saúde;

 aconselhamento e orientação especializada e sem julgamentos acerca da 
investigação, tratamento, notificação e seguimento de efeitos adversos;

 análise especializada dos efeitos e tendências e disponibilização de 
recomendações claras para o aperfeiçoamento do sistema.

O fluxo dos dados da hemovigilância é ilustrado na Figura 1, que mostra a 
relação entre a atividade local (incluindo institucional) e nacional.

O tratamento rigoroso e transparente da informação gerada por este sistema 
tem um papel fundamental na introdução de emendas às políticas do sangue 
e de directrizes que conduzem a melhores processos e práticas nas dádivas e 
nas transfusões. 

http://www.isbtweb.org
http://www.ihn-org.com
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Figura 1. Fluxo de dados da hemovigilância
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6.1 FORMULÁRIOS NORMALIZADOS

A notificação deverá ser realizada através de formulários normalizados, tanto 
em papel como electronicamente. Poderá usar-se um método de duas fases 
para a notificação dos efeitos adversos, em que se apresenta inicialmente 
um relatório breve, seguido de outro mais detalhado, quando as investigações 
estiverem completas.

Os relatórios sobre efeitos adversos enviados ao sistema nacional não deverão 
incluir informação que possa identificar o doente, o dador, o notificador ou qualquer 
outra pessoa envolvida, mas deverá incluir um número único de identificação, 
que permitirá ao coordenador nacional da hemovigilância pedir mais pormenores, 
se for necessário.

O relatório sobre os efeitos adversos deverá incluir: 

 uma descrição do efeito adverso ou do quase acidente;

 uma avaliação graduada do resultado clínico (desde nenhuma reação 
ou sinais menores, até à morte, ou seja, o grau de gravidade);

 uma avaliação da probabilidade de que o efeito adverso tenha sido 
causado pela transfusão (i.e. imputabilidade);

 informação sobre as medidas tomadas pelo centro do sangue ou pelo 
hospital.

Nos anexos, são apresentados exemplos de formulários genéricos, que poderão 
ser usados para orientação, mas deverão ser adaptados à situação nacional. 

Os relatórios deverão ser escrutinados, de modo a garantir que foram corretamente 
categorizados e que toda a informação relevante foi documentada, como os 
resultados das investigações laboratoriais, no caso de reações adversas, ou 
a análise das principais causas dos erros. Tal pode exigir um diálogo entre o 
coordenador nacional da hemovigilância e o notificador. 

Nos sistemas que recolhem informação sobre efeitos graves e menos graves, 
a análise que os peritos fazem dos relatórios apresentados deverá centrar-se, 
sobretudo, nos efeitos graves.

6.2 ANÁLISE E NOTIFICAÇÃO DO FEEDBACK

Os dados de hemovigilância deverão ser analisados a nível central e, 
posteriormente, ser elaborado um relatório do feedback agregado, que deverá 
ser distribuído a todas as organizações envolvidas na cadeia da transfusão de 
sangue e outras partes interessadas. O relatório de feedback deverá incluir 
recomendações para implementação de ações preventivas (por parte dos 
hospitais, centros de sangue ou ministérios da saúde) e deverá ser publicado 
em tempo oportuno, para garantir o uso eficaz dos dados, melhorar a prática e 
encorajar a apresentação dos dados. A inclusão de estudos de caso ilustrativos 
e anónimos poderá ser útil para fins educativos e de formação. Os anexos 
apresentam formulários-modelo genéricos de notificação que constituem um 
recurso para ajudar a elaborar o relatório nacional de feedback.

Ao avaliar a probabilidade de ocorrência de um efeito adverso, é necessário 
conhecer tanto o número de vezes em que ocorreu esse efeito adverso (dados 
do numerador) como o número de vezes em que o procedimento ou processo 
associado ocorreu no total (dados do denominador). Por exemplo, se um centro 
de sangue enviou três relatórios de transmissão de um vírus num ano e o volume 
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total de sangue fornecido por esse centro foi de 120 000 unidades, então o 
risco de transmissão é de 1 para 40 000. Contudo, se o volume total de sangue 
fornecido foi de 6000 unidades, o risco de transmissão é de 1 para 2 000. 

Para a vigilância do doente (receptor), o denominador ideal é o número de 
unidades do produto relevante do sangue transfundido e o número de doentes 
que receberam esse produto do sangue. Porém, poderá não haver dados fiáveis 
sobre os produtos transfundidos e, nesse caso, pode ser usado um substituto, 
como o número de unidades de produtos do sangue distribuídos pelos serviços 
de transfusão de sangue para o hospital ou dos bancos de sangue dos hospitais 
para a área clínica.

Se houver disponibilidade, os dados demográficos e clínicos sobre doentes que 
receberam transfusão (e.g. sexo, idade, doença ou indicação para transfusão) 
podem ajudar a identificar os doentes em maior risco de efeitos adversos. 

Para os relatórios de vigilância dos dadores, os dados do denominador poderão 
ser o número de dádivas colhidas ou o número de vezes que os eventuais 
dadores se apresentam. Assim, os efeitos adversos poderão ser expressos, por 
exemplo, como o número por 100 000 dádivas de sangue total. Se possível, 
tanto as reações adversas como as complicações e as colheitas deverão ser 
discriminadas por principais tipos de colheita: dádiva de sangue total versus 
aférese, novos dadores versus dadores habituais.

A análise de referência e a comparação dos dados da hemovigilância entre os 
hospitais, centros de transfusão de sangue e até países requerem dados de 
denominador fiáveis e corretos. 

6.3 SISTEMAS DE ALERTA RÁPIDO 

O sistema de hemovigilância poderá incluir um mecanismo de alerta rápido ou 
de deteção precoce para a divulgação imediata da informação sobre eventos 
importantes, perigos emergentes ou tendências. Esse sistema não deverá 
substituir a notificação urgente ao centro de sangue sobre os efeitos adversos 
que exijam uma ação imediata, e.g. sépsia pós-transfusão ou sacos de sangue 
defeituosos.
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7. Formação de capacidades 
e competências em 
hemovigilância

É essencial fazer uma avaliação apropriada da educação, formação e competências 
de todos os profissionais de saúde envolvidos em atividades de transfusão de 
sangue. Todos os profissionais envolvidos na cadeia de transfusão de sangue, 
desde os técnicos dos serviços de transfusão, dos bancos de sangue dos hospitais 
até às áreas clínicas, deverão ter formação em segurança da manipulação e 
administração de produtos do sangue e em hemovigilância. A formação deverá 
incluir os princípios gerais de hemovigilância, seus objetivos e benefícios, bem 
como as tarefas e responsabilidades individuais.

A formação de capacidades é um processo contínuo que inclui: 

 formação específica para as respectivas tarefas de todos os profissionais 
envolvidos na cadeia de transfusão e no tratamento das complicações 
em dadores e doentes;

 disponibilidade de procedimentos operacionais padrão e orientações 
práticas; 

 documentação da formação; e

 avaliação das competências. 

A avaliação da formação, educação e competência dos recursos humanos é 
da responsabilidade dos estabelecimentos educativos, autoridades de saúde, 
hospitais e serviços de transfusão de sangue.

O objetivo é que todos os profissionais de cuidados de saúde envolvidos em 
transfusões de sangue sejam competentes em práticas seguras, estejam 
conscientes das implicações dos erros e alertados para os efeitos adversos e 
entendam igualmente a importância de reportar ao sistema de hemovigilância, 
de modo a contribuírem para a melhoria da segurança e da qualidade. Deverá 
ficar explícito que a finalidade do programa é melhorar a prática das transfusões 
de sangue e que não se pretende que seja um exercício punitivo.

Eis alguns exemplos de atividades de educação e formação:

 Formação pré-serviço de médicos, enfermeiros, cientistas laboratoriais, 
farmacêuticos e outros agentes de cuidados de saúde em :

— prescrição adequada;

— procedimentos seguros para o doente acamado, correta identificação 
do doente e recolha e rotulagem de amostras pré-transfusão; 

— administração segura de sangue e produtos do sangue;

— reconhecimento, investigação e tratamento de reações e efeitos 
adversos em doentes e dadores; 

— prática da hemovigilância;

 Formação em serviço na área das boas práticas de trabalho, incluindo 
o entendimento de sistemas de qualidade e necessidade de seguir os 
procedimentos operacionais padrão;

 Formação específica em hemovigilância que garanta uma boa compreensão 
do seguinte:
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— fundamentos e conceito de hemovigilância;

— programa nacional de hemovigilância;

— detecção, reconhecimento, investigação e notificação de efeitos 
adversos;

— realização de uma análise às principais causas;

— aplicação de ações corretivas e preventivas para melhorar a prática.

Deverá ser efectuada e documentada uma avaliação regular das competências, 
para garantir que os recursos humanos têm as competências e os conhecimentos 
necessários para as suas tarefas específicas na cadeia da transfusão.

Os profissionais com um papel de liderança ou de coordenação em hemovigilância 
necessitam de uma formação mais específica sobre o modo de criar, gerir, 
manter e monitorizar um sistema de hemovigilância. Esses indivíduos deverão 
ter um profundo conhecimento das práticas de transfusão baseadas em 
evidências e competências técnicas relacionadas com a segurança das 
transfusões, conjuntamente com as suas qualidades de liderança, competências 
de comunicação e ensino e capacidades para influenciar a prática e efetuar 
mudanças.

Os líderes nacionais da hemovigilância deverão possuir outras competências, 
nomeadamente as de:

 criar e gerir um gabinete central de coordenação;

 elaborar instrumentos para a recolha de dados;

 caracterizar efeitos adversos;

 verificar relatórios;

 prestar aconselhamento na esfera da investigação e análise das causas 
profundas dos efeitos;

 analisar e tratar dados;

 produzir relatórios anuais de feedback e material educativo;

 fazer a ligação com grupos profissionais e organizações de partes 
interessadas.

A formação deverá ser regularmente atualizada a todos os níveis, em resposta 
aos relatórios da hemovigilância e às orientações práticas, de forma a garantir 
que as melhorias na prática serão integradas no currículo.
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8. Monitorização, avaliação e 
resultados 

A monitorização e a avaliação desempenham um papel fundamental ao garantir 
que o sistema está a funcionar com eficácia e se pode adaptar, ao longo do 
tempo, às circunstâncias e ambientes em transformação. Deverá ser elaborado 
um plano para monitorizar regularmente o desenvolvimento do sistema de 
hemovigilância e avaliar o seu impacto. Uma avaliação regular também fornece 
evidências objectivas que apoiarão a continuação do programa, sendo essencial 
para a sua sustentabilidade.

Todos os sistemas de hemovigilância, independentemente do sucesso da sua 
implementação, enfrentam certas limitações. Essas eventuais limitações e 
desvantagens incluem:

 Fraca participação;

 Relatórios incompletos;

 Dados em falta;

 Variações na terminologia e nas definições;

 Falha em detectar a associação às transfusões, particularmente no 
caso de eventos que só tenham sido detectados algum tempo após a 
transfusão (e.g. algumas infecções);

 Influência da “cultura” do sistema ou de uma instituição de cuidados de 
saúde relativamente à conformidade, aperfeiçoamento dos processos e 
notificação.

Deverão ser elaborados indicadores de processo e resultados para acompanhar 
as atividades planeadas de hemovigilância e para avaliar o eficaz funcionamento 
e o êxito do sistema de hemovigilância. Quando são detectados problemas no 
sistema de hemovigilância, estes deverão ser exaustivamente investigados e 
tomadas as medidas adequadas para melhor servir os objetivos do sistema. 

O impacto do sistema de hemovigilância sobre as alterações às políticas e práticas 
nas dádivas, processamento e transfusão está dependente das suas ligações 
aos órgãos responsáveis pela criação das políticas e directrizes, nomeadamente: 

 comissões nacionais e regionais de transfusão;

 organismos profissionais (de medicina, enfermagem, técnicos e 
científicos);

 serviços de transfusão de sangue;

 hospitais e outras unidades de cuidados de saúde;

 ministério da saúde; e

 agências reguladoras.

Assim, a avaliação do sistema de hemovigilância deverá incluir uma apreciação 
da eficácia destas ligações e até que ponto elas são usadas para promover 
melhorias na segurança das dádivas e das transfusões.
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9. Atividades internacionais 
de hemovigilância 

A colaboração na esfera da hemovigilância, como a Rede Internacional da 
Hemovigilância (IHN) e o Grupo de Trabalho da Hemovigilância da Sociedade 
Internacional para as Transfusões de Sangue (ISBT), são iniciativas que se 
destinam a estimular a participação dos países na hemovigilância mundial e a 
criar e manter em todo o mundo estruturas comuns de segurança do sangue 
e de hemovigilância. Alguns dos principais objetivos de uma rede internacional 
são encorajar a troca de informação valiosa, iniciar atividades conjuntas entre 
os membros, oferecer apoio e assistência mútua, fornecer atividades educativas 
específicas, analisar e normalizar definições, organizar reuniões e consultas 
e contribuir para o funcionamento de uma base de dados internacional de 
hemovigilância.

Existe uma base de dados internacional de hemovigilância, intitulada Vigilância 
Internacional de Reações e Eventos Associados às Transfusões (ISTARE), que 
recolhe dados agregados dos sistemas de hemovigilância participantes e dos 
membros da Rede Internacional de Hemovigilância1. Trata-se de uma abordagem 
holística, que recolhe dados sobre os receptores e os dadores em todas as 
situações adversas e não apenas nas mais graves. Os conjuntos de dados são 
anónimos e apenas são conhecidos pelos respectivos participantes. 

A ISTARE está, neste momento, totalmente operacional em formato web. Quem 
tiver autorização para isso, pode introduzir os dados de hemovigilância do seu 
país, seguindo alguns passos simples. Podem ser introduzidos dados de anos 
anteriores, assim como dados mais recentes. Os países não estão identificados 
na ISTARE pelos nomes; apenas poderão ser reconhecidos por um código que 
é do exclusivo conhecimento da pessoa em questão. 

Sempre que possível, os esquemas nacionais deverão usar as normas, as 
definições e as melhores práticas internacionais.

A Biblioteca de Notificação2 servirá de plataforma de referência, em que peritos 
de todo o mundo colaboram para partilhar informação didática sobre resultados 
adversos documentados e associados à aplicação de substâncias de origem 
humana, e.g. órgãos, sangue, tecidos e células. Esta biblioteca destina-se a 
apoiar um aperfeiçoamento contínuo, em termos de segurança e eficácia, nos 
transplantes, transfusões e reprodução assistida.

1 www.ihn-org.com/haemovigilance-databases/istare-2.
2 http://www.notifylibrary.org/.
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Glossário 

O glossário que se segue reflete o uso dos termos no presente documento. 

Efeito adverso Qualquer ocorrência indesejável ou não intencional 
associada à transfusão ou dádiva. Inclui todas as 
reações adversas, incidentes, quase-acidentes, erros, 
desvios aos procedimentos operacionais padrão e 
acidentes.

Notificação de efeitos 
adversos 

Envio de informação sobre efeitos adversos ao 
sistema de hemovigilância para posterior investigação, 
análise e feedback.

Reação adversa Qualquer resposta inesperada do dador ou do doente 
associada à colheita ou transfusão de sangue ou seus 
componentes.

Ação corretiva Ação tomada para eliminar a causa de uma não 
conformidade detectada ou de outra situação 
indesejável. 

Relatório de feedback da 
hemovigilância 

Relatório dos dados agregados, analisados a partir do 
sistema de hemovigilância.

Imputabilidade Probabilidade de que uma provável causa identificada 
tenha sido a verdadeira causa de um efeito adverso, 
após conclusão da investigação desse efeito da 
transfusão.

Incidente Qualquer ocorrência improvável associada a uma 
atividade ou processo, como a colheita, testagem, 
processamento, armazenamento e distribuição de 
sangue ou seus componentes, ou a uma transfusão 
ou administração.

Quase-acidente Erro ou desvio dos procedimentos ou políticas padrão 
que, se não forem detectados, poderão resultar na 
determinação de um grupo sanguíneo errado ou 
num problema, colheita ou administração de uma 
componente incorreta, inadequada ou inadaptada, mas 
que foi reconhecido antes de efectuada a transfusão.

Notificação Informação obrigatória de um evento notificável às 
autoridades reguladoras.

Ação preventiva Ação tomada para eliminar a causa de uma potencial 
não conformidade ou outra eventual situação 
indesejável. 
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Anexos

Os anexos que se seguem contêm modelos de formulários para notificação.

São exemplos para facilitar o arranque de um sistema de hemovigilância e de normalização dos 
procedimentos de hemovigilância, dado que estes se baseiam em modelos já existentes, em conformidade 
com definições e terminologia internacionalmente acordadas.

Eles podem e devem ser adaptados à situação local.

FORMULÁRIOS-MODELO DE HEMOVIGILÂNCIA

1. Serviços de sangue

Notificação de uma complicação ou reação adversa num dador pelo serviço de sangue

Anexo 1. Formulário-Modelo normalizado para notificação de uma complicação ou reação adversa 
num dador pelo serviço de sangue (a usar pelo serviço de sangue, em caso de incidente 
individual, para informar a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso num serviço de sangue: parte A, notificação rápida

Anexo 2.  Formulário-Modelo normalizado para a notificação de um efeito adverso num serviço de 
sangue - notificação rápida (a usar pelo serviço de sangue, em caso de incidente individual, 
para informar a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso num serviço de sangue: parte B, confirmação e 
finalização

Anexo 3.  Formulário-Modelo normalizado para a notificação de um efeito adverso num serviço de 
sangue - confirmação e finalização da notificação (a usar pelo serviço de sangue, em caso 
de incidente individual, para informar a unidade central de hemovigilância) 

2. Hospitais

Notificação de uma reação adversa num hospital: parte A, notificação rápida

Anexo 4.  Formulário-Modelo normalizado para notificação de uma reação adversa num receptor - 
notificação rápida pelo hospital (a usar pelo hospital, em caso de incidente individual, para 
informar a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de uma reação adversa num hospital: parte B, confirmação e finalização

Anexo 5. Formulário-Modelo normalizado para notificação de uma reação adversa num receptor – 
confirmação e finalização da notificação pelo hospital (a usar pelo hospital, em caso de 
incidente individual para informar a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso num hospital: parte A, notificação rápida

Anexo 6. Formulário-Modelo normalizado para notificação de um efeito adverso num hospital - notificação 
rápida (a usar pelo hospital, em caso de incidente individual para informar a unidade central 
de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso num hospital: parte B, confirmação e finalização

Anexo 7.  Formulário-Modelo normalizado para notificação de um efeito adverso num hospital – 
confirmação e finalização da notificação (a usar pelo hospital, em caso de incidente individual 
para informar a unidade central de hemovigilância) 
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MODELOS PARA NOTIFICAR A HEMOVIGILÂNCIA

Serviços de sangue 

Modelo de notificação periódica: complicações ou reações adversas nos serviços de 
sangue

Anexo 8. Modelo normalizado de notificação periódica sobre complicações ou reações adversas 
observadas em dadores nos serviços de sangue (para fins internos e externos; para 
notificação mensal, trimestral, semestral e anual)

Modelo de notificação periódica: eventos adversos nos serviços de sangue 

Anexo 9. Modelo normalizado de notificação periódica sobre eventos adversos que ocorrem nos 
serviços de sangue (para fins internos e externos; para notificação mensal, trimestral, 
semestral e anual)

Hospitais

Modelo de notificação anual: reações adversas em hospitais

Anexo 10. Modelo normalizado de notificação periódica sobre reações adversas observadas em 
receptores pelos hospitais ou instituições de cuidados de saúde (para fins internos e 
externos, nomeadamente para informar a unidade central de hemovigilância)

Modelo de notificação anual: efeitos adversos em hospitais

Anexo 11. Modelo normalizado de notificação anual sobre efeitos adversos que ocorrem em hospitais 
ou instituições de cuidados de saúde (para fins internos e externos, nomeadamente para 
informar a unidade central de hemovigilância)
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Formulário-modelo para hemovigilância 
num serviço de sangue

ANEXO 1. FORMULÁRIO-MODELO NORMALIZADO PARA NOTIFICAÇÃO DE UMA 
COMPLICAÇÃO OU REAÇÃO ADVERSA NUM DADOR PELO SERVIÇO DE 
SANGUE

(a usar pelo serviço de sangue, em caso de incidente individual, 
para informar a unidade central de hemovigilância) 

Complicação (reação adversa) num dador

Serviço de sangue que notifica

Identificação do relatório 

Data da complicação/reação adversa
ocorrida (ano/mês/dia)

Data da notificação (ano/mês/dia) 

Tipo de dádiva:

 Sangue total

 Plaquetas (aférese)

 Plasma

 aférese

 manual

 Combinada (aférese)

 Outra (especificar): 



29

Tipo de complicação ou reação adversa do dador
Grau de gravidade

1 2 3 4

Vasovagal

Hematoma

Danos nos vasos (veia ou artéria)

Danos nos nervos

Complicação específica da aférese

Reação alérgica (generalizada)

 anafilaxia

 hemólise

 embolia

 hipotensão (induzida por hipovolemia)

 coágulo

 intoxicação por citrato 

Outras reações (especificar): 

Observações: 

Notificado por:

       a:

Data:
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ANEXO 2. FORMULÁRIO-MODELO NORMALIZADO PARA A NOTIFICAÇÃO DE UM 
EFEITO ADVERSO NUM SERVIÇO DE SANGUE: PARTE A, NOTIFICAÇÃO 
RÁPIDA

(a usar pelo serviço de sangue, em caso de incidente individual, 
para informar a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso

Parte A: Notificação rápida de um efeito adverso

Serviço de sangue notificador:

Identificação do relatório:

Data da notificação (ano/mês/dia)

Data do efeito adverso (ano/mês/dia)

Grave efeito adverso que pode afectar a 
qualidade e a segurança do componente 
do sangue por desvio em: 

Especificação

Produto 
defeituoso

Falha no 
equipamento

Erro 
humano

Outro 
(especificar)

Colheita de sangue total 

Colheita por aférese

Análise das dádivas

Processamento

Armazenamento

Distribuição

Materiais

Outros (especificar)

Observações: 

Notificado por:

       a:

Data:
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ANEXO 3. FORMULÁRIO-MODELO NORMALIZADO PARA A NOTIFICAÇÃO DE UM 
EFEITO ADVERSO NUM SERVIÇO DE SANGUE: PARTE B, CONFIRMAÇÃO 
E FINALIZAÇÃO

(a usar pelo serviço de sangue, em caso de incidente individual, 
para informar a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso

Parte B: Confirmação e finalização da notificação de um efeito adverso num 
serviço de sangue

Serviço de sangue notificador:

Identificação do relatório:

Data da confirmação (ano/mês/dia)

Data do efeito adverso grave (ano/mês/dia)

Análise da principal causa (pormenores)

Medidas corretivas tomadas (pormenores)
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Formulário-modelo para hemovigilância a 
usar pelo hospital

ANEXO 4. FORMULÁRIO-MODELO NORMALIZADO PARA NOTIFICAÇÃO DE UMA 
REAÇÃO ADVERSA NUM RECEPTOR: PARTE A, NOTIFICAÇÃO RÁPIDA 
PELO HOSPITAL

(a usar pelo hospital, em caso de incidente individual, para informar 
a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de uma reação adversa grave

Parte A: Notificação rápida por reação adversa suspeita num receptor

Serviço de sangue notificador:

Identificação do relatório:

Data da notificação (ano/mês/dia)

Idade e sexo do receptor

Data da transfusão (ano/mês/dia)

Data da reação adversa (ano/mês/dia)

Reação adversa relacionada com
 Sangue total

 Glóbulos vermelhos 

 Plaquetas

 Plasma

 Outros (especificar) 

Tipo de reação adversa
 Hemólise imunológica devida a incompatibilidade ABO 

 Hemólise imunológica devida a outro alo-anticorpo

 Hemólise não imunológica

 Anafilaxia/hipersensibilidade

 Hipervolémia associada à transfusão (TACO)

 Lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI)

 Infecção bacteriana transmitida por transfusão 

 Infecção viral transmitida por transfusão (HBV) 

 Infecção viral transmitida por transfusão (HCV)

 Infecção viral transmitida por transfusão (HIV-1/2)

 Infecção viral transmitida por transfusão, outra (especificar)

 Infecção parasítica transmitida por transfusão (paludismo)

 Infecção parasítica transmitida por transfusão, outra (especificar)
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 Púrpura pós-transfusão (PPT)

 Doença da reação enxerto-hospedeiro associada à transfusão (GVHD-AT)

 Outra reação (especificar)

Grau de imputabilidade (NA, 0 a 3):

Grau de gravidade (1 a 4):
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ANEXO 5. FORMULÁRIO-MODELO NORMALIZADO PARA NOTIFICAÇÃO DE UMA 
REAÇÃO ADVERSA NUM RECEPTOR: PARTE B, CONFIRMAÇÃO E 
FINALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PELO HOSPITAL

(a usar pelo hospital, em caso de incidente individual, para informar 
a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de uma reação adversa

Parte B: Confirmação e finalização da notificação de uma reação adversa

Serviço de sangue notificador:

Identificação do relatório:

Data da reação adversa (ano/mês/dia) 

Data da confirmação (ano/mês/dia)

Confirmação	da	reação	adversa	
 Sim

 Não

Se não, especificar: 

Alteração do tipo de reação adversa
 Sim

 Não

Do tipo inicial: 

Para tipo final: 

Se sim, explicar: 

Alteração do grau de imputabilidade
 Sim

 Não

Do grau de imputabilidade inicial (NA, 0 a 3): 

Para o grau de imputabilidade final (NA, 0 a 3): 

Se sim, explicar: 

Alteração do grau de gravidade
 Sim

 Não

Do grau de gravidade inicial (1 a 4): 

Para o grau de gravidade final (1 a 4): 

Se sim, explicar: 
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Resultado clínico do receptor (se disponível)
 Recuperação completa

 Pequenas sequelas (especificar): 

 Graves sequelas (especificar): 

 Morte (pormenorizar): 



36

ANEXO 6. FORMULÁRIO-MODELO NORMALIZADO PARA NOTIFICAÇÃO DE UM 
EFEITO ADVERSO NUM HOSPITAL: PARTE A, NOTIFICAÇÃO RÁPIDA

(a usar pelo hospital, em caso de incidente individual, para informar 
a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso 

Parte A: Notificação rápida de um efeito adverso

Hospital notificador:

Identificação do relatório:

Data da notificação (ano/mês/dia)

Data do efeito adverso (ano/mês/dia) 

Efeito adverso, que pode afectar a 
segurança dos doentes a receberem 
transfusão por desvio: 

Especificação

Produto 
defeituoso

Falha no 
equipamento

Erro 
humano

Outro 
(especificar) 

Prescrição médica

Identificação do doente

Amostra de sangue

Grupo sanguíneo

Compatibilidade 

Armazenamento de produtos do sangue

Disponibilidade de produtos do sangue 

Administração de produtos do sangue 

Seguimento do receptor

Outros (especificar)
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ANEXO 7. FORMULÁRIO-MODELO NORMALIZADO PARA NOTIFICAÇÃO DE 
UM EFEITO ADVERSO NUM HOSPITAL: PARTE B, CONFIRMAÇÃO E 
FINALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO 

(a usar pelo hospital, em caso de incidente individual, para informar 
a unidade central de hemovigilância) 

Notificação de um efeito adverso 

Parte B: Confirmação e finalização da notificação de um efeito adverso num 
hospital

Serviço de sangue notificador:

Identificação do relatório:

Data de confirmação (ano/mês/dia)

Data do efeito adverso (ano/mês/dia)

Análise da causa principal (pormenorizar)

Medidas corretivas tomadas (pormenorizar)
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Modelo para notificação da 
hemovigilância a usar pelo 

serviço de sangue

ANEXO 8. MODELO NORMALIZADO DE NOTIFICAÇÃO PERIÓDICA DE 
COMPLICAÇÕES OU REAÇÕES ADVERSAS OBSERVADAS EM DADORES, 
A USAR PELOS SERVIÇOS DE SANGUE 

(para fins internos e externos; para notificação mensal, trimestral, 
semestral e anual) 

Serviço de sangue notificador:

Identificação do relatório:

Período de notificação 
(de ano/mês/dia até ano/mês/dia)

Número total de dádivas (todos os tipos)

Número total de unidades (de produtos do sangue) 
distribuídas aos hospitais

Número total de unidades (de produtos do sangue)
descartadas

Data da publicação (ano/mês/dia) 

Esta tabela refere-se a um dos seguintes tipos de dádivas (usar uma tabela separada para cada 
componente do sangue):

 Sangue total

 Plaquetas

 Plasma

 Combinados

 Outros (especificar): 

Tipo de complicação ou reação adversa do dador 
Grau de gravidade

1 2 3 4 Todos

Vasovagal

Número total notificado 

Taxa por 100 000

Hematoma

Número total notificado

Taxa por 100 000
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Tipo de complicação ou reação adversa do dador 
Grau de gravidade

1 2 3 4 Todos

Danos nos vasos (veias ou artérias)

Número total notificado

Taxa por 100 000

Danos nos nervos

Número total notificado

Taxa por 100 000

Complicação específica da aférese 

Número total notificado

Taxa por 100 000

Reação alérgica (generalizada)

 anafilaxia

 hemólise

 embolia

 hipotensão (induzida pela hipovolémia)

 coágulo

 intoxicação por citrato

 Outras reações (especificar)

Número total notificado

Taxa por 100 000
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ANEXO 9. MODELO NORMALIZADO DE NOTIFICAÇÃO PERIÓDICA SOBRE EFEITOS 
ADVERSOS QUE OCORREM NOS SERVIÇOS DE SANGUE 

(para fins internos e externos; para notificação mensal, trimestral, 
semestral e anual) 

Serviço de sangue notificador:

Identificação do relatório:

Período de notificação 
(de ano/mês/dia até ano/mês/dia)

Número total de dádivas (todos os tipos)

Número total de unidades (de produtos do sangue) 
distribuídas aos hospitais

Número total de unidades (de produtos do sangue) 
descartadas

Data da publicação (ano/mês/dia) 

Efeito adverso, que pode afectar 
a qualidade e a segurança de um 
componente do sangue por desvio em: 

Especificação

Produto 
defeituoso

Falha no 
equipamento

Erro 
humano

Outro 
(especificar) 

Colheita de sangue total

Número total notificado

Taxa por 100 000

Colheita por aférese 

Número total notificado

Taxa por 100 000

Testagem das dádivas

Número total notificado

Taxa por 100 000

Processamento

Número total notificado

Taxa por 100 000

Armazenamento

Número total notificado

Taxa por 100 000

Distribuição

Número total notificado

Taxa por 100 000
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Efeito adverso, que pode afectar 
a qualidade e a segurança de um 
componente do sangue por desvio em: 

Especificação

Produto 
defeituoso

Falha no 
equipamento

Erro 
humano

Outro 
(especificar) 

Materiais

Número total notificado

Taxa por 100 000

Outros (especificar)

Número total notificado

Taxa por 100 000
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Modelo para notificação da 
hemovigilância a usar pelo hospital

ANEXO 10. MODELO NORMALIZADO DE NOTIFICAÇÃO PERIÓDICA SOBRE 
REAÇÕES ADVERSAS OBSERVADAS EM RECEPTORES PELOS 
HOSPITAIS (INSTITUIÇÕES DE CUIDADOS DE SAÚDE)

(para fins internos e externos, nomeadamente para informar a 
unidade central de hemovigilância) 

Hospital notificador:

Identificação do relatório:

Período de notificação (de ano/mês/dia até ano/mês/dia)

Número total de doentes que receberam transfusão

Número total de unidades (de produtos do sangue) recebidas

Número total de unidades (de produtos do sangue) transfundidas

Número total de unidades (de produtos do sangue) descartadas

Data da publicação (ano/mês/dia) 

Esta tabela refere-se a (usar uma tabela separada para cada componente do sangue):

 Sangue total

 Glóbulos vermelhos

 Plaquetas

 Plasma

 Outros (especificar): 

Tipo de reação adversa no receptor 
Grau de gravidade

1 2 3 4 Todos

Hemólise imunológica devida a incompatibilidade ABO

Hemólise imunológica devida a outro alo-anticorpo

Hemólise não imunológica

Anafilaxia/hipersensibilidade

Hipervolémia associada à transfusão (TACO)

Lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI)

Infecção bacteriana transmitida por transfusão 

Infecção viral transmitida por transfusão (HBV)

Infecção viral transmitida por transfusão (HCV)



43

Tipo de reação adversa no receptor 
Grau de gravidade

1 2 3 4 Todos

Infecção viral transmitida por transfusão (HIV-1/2)

Infecção viral transmitida por transfusão, outra (especificar)

Infecção parasítica transmitida por transfusão (paludismo)

Infecção parasítica transmitida por transfusão, outra (especificar)

Púrpura pós-transfusão (PPT)

Doença da reação enxerto-hospedeiro associada à transfusão (GVHD-AT)

Outra reação (especificar)

N.B.

Este relatório poderá ser mais estratificado de acordo com os graus de imputabilidade (NA, 0 a 3), 
separadamente ou integrado no presente.
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ANEXO 11. MODELO NORMALIZADO DE NOTIFICAÇÃO ANUAL SOBRE EVENTOS 
ADVERSOS QUE OCORREM EM HOSPITAIS (INSTITUIÇÕES DE 
CUIDADOS DE SAÚDE)

(para fins internos e externos, nomeadamente para informar a 
unidade central de hemovigilância) 

Hospital notificador:

Identificação do relatório:

Período de notificação (desde ano/mês/dia até ano/mês/dia)

Número total de doentes que receberam transfusão

Número total de unidades (de produtos do sangue) recebidas

Número total de unidades (de produtos do sangue) transfundidas

Número total de unidades (de produtos do sangue) descartadas

Data da publicação (ano/mês/dia) 

Efeito adverso que pode afectar a 
segurança dos doentes a receberem 
transfusão por desvio em:

Especificação

Produto 
defeituoso

Falha no 
equipamento

Erro 
humano

Outro 
(especificar) 

Prescrição médica

Número total notificado

Taxa por 100 000

Identificação do doente

Número total notificado

Taxa por 100 000

Amostras de sangue 

Número total notificado

Taxa por 100 000

Grupo sanguíneo

Número total notificado

Taxa por 100 000

Compatibilidade 

Número total notificado

Taxa por 100 000

Armazenamento de produtos do sangue

Número total notificado

Taxa por 100 000
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Efeito adverso que pode afectar a 
segurança dos doentes a receberem 
transfusão por desvio em:

Especificação

Produto 
defeituoso

Falha no 
equipamento

Erro 
humano

Outro 
(especificar) 

Disponibilidade de produtos do sangue

Número total notificado

Taxa por 100 000

Administração de produtos do sangue 

Número total notificado

Taxa por 100 000

Seguimento do receptor

Número total notificado

Taxa por 100 000

Outros (especificar)

Número total notificado

Taxa por 100 000
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