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Terapêutica

3. A punção de uma ou duas veias calibrosas (uma em cada braço) é necessária para a realização da 

aférese. O sangue é retirado por uma das veias e separado nos seus componentes dentro do circuito 

descartável. O componente desejado é retido e os demais são devolvidos ao paciente pela outra veia. A 

passagem de um cateter central está indicada quando não há veias com calibre adequado ou previsão de 

um programa prolongado com múltiplos procedimentos.

6. A reposição de eletrólitos como cálcio, potássio e magnésio pode ser necessária, de acordo com o tipo de 

procedimento, os níveis séricos prévio à aférese destes elementos e a condição clínica do paciente. A 

reposição é feita numa veia diferente da(s) utilizada(s) durante o procedimento ou na veia de retorno do 

sangue para o paciente.

4. Uma solução anticoagulante (citrato de sódio ou heparina) é utilizada para evitar que o sangue coagule 

no circuito do equipamento. Uma parcela desta solução retorna para o paciente junto com o sangue.

7. Os equipamentos atuais contêm vários dispositivos que permitem executar a aférese com segurança. A 

frequência de efeitos adversos é de aproximadamente 4% (1). A maioria das manifestações é de natureza 

leve/moderada, com resolução/melhora após administração de medicação/volume. Os sintomas que 

podem eventualmente ocorrer incluem: (i) Dor local, formação de hematoma ou perda da veia puncionada. 

(ii) Tontura, palidez, náuseas/vômitos, palpitações e queda da pressão arterial.  (ii) Sensação de anestesia 

ou formigamento nos lábios, na face, no tórax ou nas extremidades (mãos e pés) e cãibras. Estes sintomas 

ocorrem quando há diminuição do nível de cálcio, associado ao uso de citrato de sódio como solução 

anticoagulante. (iv) Alergia com prurido, pápulas, inchaço nos olhos e lacrimejamento e sintomas 

respiratórios (tosse seca, falta de ar, chiado no peito) também podem ocorrer; reações alérgicas são mais 

frequentes quando algum hemocomponente é transfundido. (v) Anemia (queda da hemoglobina) e queda 

da contagem de plaquetas podem ocorrer ao longo do programa de tratamento com aférese. 

(vi) Efeitos adversos adicionais da fotoférese incluem: pele seca, sensibilidade à luz solar, 

eritema, bolhas, hiperemia conjuntival e alterações visuais. Estes sintomas podem ocorrer 

1. Aférese é um procedimento no qual um componente sanguíneo é separado e removido do organismo 

através da utilização de um equipamento automatizado. O sangue é constituído por plasma (contém 

proteínas, anticorpos, fatores de coagulação), hemácias ou glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos 

brancos e plaquetas. Qualquer um destes componentes pode ser removido pela aférese.

5. O volume removido é substituído por soro fisiológico, solução de albumina humana ou 

hemocomponentes (Plasma Fresco Congelado, Concentrado de Hemácias), de acordo com a doença de 

base e as condições clínicas do paciente. Na fotoférese, o componente removido é submetido a tratamento 

com irradiação ultravioleta após a adição de um medicamento fotossensibilizante (metoxipsoraleno). Ao 

término deste tratamento, o componente é reinfundido no paciente.

2. Um circuito plástico descartável e estéril é acoplado ao equipamento para a execução do procedimento. 

O sangue circula exclusivamente neste circuito, não entrando em contato direto com o equipamento. 
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14. O número total de procedimentos e a duração do tratamento são bastante variáveis, sendo 

determinados pela doença de base, grau de resposta e incidência de manifestações adversas ou 

complicações. O programa de aférese é estabelecido em conjunto com o médico do paciente e pode ser 

alterado sempre que necessário. O número de aféreses também varia de acordo com o tipo de 

procedimento: Plasmaférese: Geralmente, de 4 a 10 procedimentos por ciclo de tratamento. A média no 

Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular do HIAE é de 5 procedimentos/paciente, com variação de 

3 a 70. Citaféreses (leucaférese, eritrocitaférese, tromobicitaférese): 1 a 4 procedimentos/paciente. 

Fotoférese: Minimo de 12 a 24 procedimentos em 3 a 6 meses, podendo ser prolongado por meses/anos de 

acordo com a resposta clínica e condição clínica do paciente. A média no Departamento de Hemoterapia e 

Terapia Celular do HIAE é de 15 procedimentos/paciente, com variação de 4 a 50.

10. O procedimento pode ser alterado e/ou interrompido sempre que necessário, dependendo da 

intensidade e tipo de reação adversa. A interrupção temporária ou definitiva do procedimento e/ou do 

programa de aférese é determinada pela gravidade da reação adversa, da condição clínica do paciente e 

com anuência com o médico que o assiste.

15. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido. A(o) ........................... 

.............................................................................................................................como forma de tratamento 

de..................................................................................................................... Recebi todas as explicações 

necessárias quanto aos tratamentos alternativos, às possibilidades de ter os resultados que espero e 

problemas potenciais que possam ocorrer durante a recuperação, além dos riscos que existem em não 

realizar o procedimento. 

9. O Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular do HIAE já realizou mais de 1.800 procedimentos de 

aférese terapêutica e mais de 700 procedimentos de fotoférese, com índice de efeito adverso de 

aproximadamente 4,4% (dados analisados a partir de 2015), sendo a grande maioria associada ao acesso 

venoso e que não afetou o programa de tratamento. Manifestações possivelmente associadas a aférese 

devem ser imediatamente comunicadas ao Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular.

devido ao uso da substância (metoxipsoraleno) adicionada ao componente sanguíneo tratado e reinfundido 

no paciente.

8. O paciente deve evitar exposição direta ou indireta à luz solar e usar óculos para proteção específica nas 

primeiras 24 horas após o procedimento de fotoférese.

11. Falhas mecânicas podem ocorrer e, felizmente, são raras. Ocasionalmente, pode ser necessário o 

preparo de outro equipamento para completar a aférese.

12. Exames laboratoriais são colhidos antes do início e durante o programa de aférese, de acordo com o tipo 

de procedimento, para controle do intervalo e para prevenção de efeitos adversos.

13. A duração de uma aférese varia de 90 minutos a 300 minutos, de acordo com o componente sanguíneo 

removido e/ou tratado. O intervalo usual entre as sessões é de 24 a 72 horas, podendo ser maior de acordo 

com a condição clínica do paciente. A programação habitual de fotoférese é de 2 a 3 sessões por semana 

com intervalo semanal, quinzenal ou mensal.

16. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue 

e hemocomponentes em situações imprevistas que possam ocorrer e que necessitem de cuidados 

diferentes daqueles inicialmente propostos.
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17. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames 

complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

18. Esta autorização é dada aos médicos do Serviços de Hemoterapia do HIAE bem como ao(s) seu(s) 

médicos e/ou outro(s) profissional (is) por ele selecionado(s) a intervir no(s) procedimento(s) e de acordo 

com o julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação.

19. Este termo é valido para o período de internação e se aplica aos pacientes com prescrição de aférese 

terapêutica. No paciente em regime ambulatorial este termo é valido por 06 meses. O paciente em regime 

ambulatorial deve vir acompanhado e permanece em observação por cerca de 30 minutos após o término 

do procedimento.

th(1) AABB Technical Manual, chapter 25, 19  Ed, 2017

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar de ter 
entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e estando 
plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar este consentimento 
até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.

Nome:

Assinatura: Identidade N.º:

São Paulo / / Hora: :

Paciente Responsável (grau de parentesco):

Nome do médico:

Assinatura:

Expliquei todo o procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que o paciente acima referido está sujeito, ao 
próprio paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às perguntas 
formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhes foi informado.

CRM:

A ser preenchido pelo médico

A ser preenchido pelo paciente

São Paulo / / Hora: :
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