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Resumo
A transfusão de hemocomponentes é uma opção terapêutica essencial para o
tratamento de inúmeras doenças e condições clínicas crônicas e agudas, e por
envolver múltiplas etapas, e profissionais de diferentes formações esse tratamento
requer controle sistematizado e rigoroso dos riscos. A identificação correta do
paciente e a monitorização de seus sinais vitais, que devem ser realizados antes,
após os primeiros quinze minutos e ao término da infusão de qualquer
hemocomponente são elementos chave na segurança transfusional. No curso de
Enfermagem do Centro Universitário Autônomo do Brasil o acadêmico tem a
oportunidade de trabalhar com projetos assistenciais no âmbito hospitalar. A
apresentação do projeto é um método utilizado no processo de ensino
aprendizagem do Estágio Curricular Supervisionado II do 8º período do curso. O
presente projeto justifica-se pela observação diária no campo de estágio durante o
mês de agosto de fichas de acompanhamento transfusionais incompletas,
principalmente os dados de sinais vitais antes do início da transfusão. Em
decorrência disso, nos últimos três meses ocorreram nove notificações
relacionadas à prática transfusional para o setor da hematologia. Desta forma,
tem-se como objetivo geral capacitar a equipe de enfermagem dos setores de
hematologia e transplante de medula óssea quanto aos procedimentos
necessários em transfusão de hemocomponentes. E, como objetivos específicos,
orientar a equipe de enfermagem quanto ao preenchimento correto da ficha de
acompanhamento transfusional, explicar sobre o período mínimo e máximo de
infusão dos hemocomponentes e orientar a equipe sobre os cuidados em casos de
reações transfusionais. Como método de planejamento e desenvolvimento do
projeto foi utilizado o método 6W-3H. A capacitação será realizada pela acadêmica
de enfermagem para 12 profissionais de enfermagem dos setores de hematologia
e transplante de medula óssea de um hospital referência em oncologia da cidade
de Curitiba-PR, entre os dias 24/09/18 e 27/09/18 nos períodos da manhã e tarde.
Os funcionários serão orientados através de um jogo de tabuleiro e elaboração de
cartas com perguntas sobre o processo de transfusão de hemocomponentes. O
projeto terá custo total de R$ 50,00. Espera-se a adesão das informações pelos
funcionários e como resultados nenhuma notificação nova para o setor e maior
segurança para o paciente. Conclui-se que para realização da prática
transfusional, é necessário que o profissional esteja capacitado e tenha
conhecimentos atualizados do processo, o qual exige conhecimento específico da
equipe de enfermagem.
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