Folheto Informativo para Pacientes do Hospital de Danbury

Informações sobre Transfusão
O seu médico determinou que você
precisa de uma transfusão de sangue
e/ou componente sangüíneo como
parte do plano do seu tratamento. O
sangue do doador foi testado muito
cuidadosamente.
Ainda
que
extremamente raros existem riscos na
transfusão. Os possíveis riscos
incluem:
• Reação alérgica, como urticária
• Febre
• Infecção viral, como hepatite ou
HIV
• Infecção bacteriana
• Hemólise, ou rápida destruição de
células sangüíneas
Existe tratamento para todos esses
possíveis efeitos colaterais.
À medida que testes mais
específicos/sensíveis para essas
doenças transmissíveis tornam-se
disponíveis , os doadores ou unidades
de doação podem ser testados
novamente no futuro. Caso seja
identificado que esses doadores
possam ter sido infectantes, nós lhe
comunicaremos.
Durante uma Transfusão
Durante a sua transfusão, os seus
sinais vitais serão monitorados e você
será observado atentamente quanto a
sinais e sintomas de uma possível
reação. Esses sintomas podem incluir:
BP

• Calafrios ou febre
• Urticária
• Desmaios ou fraqueza
• Diarréia
• Falta de fôlego
• Náusea e vômitos
• Urina vermelha ou escura
• Dor no peito ou flanco (na
região lombar ou renal)
• Dor ou desconforto no seu
braço no local da punção da
agulha ou acima
Se você se sentir mal ou apresentar
qualquer dos sintomas acima, chame
a sua enfermeira imediatamente, caso
esteja no hospital. Se não estiver no
hospital, chame seu médico ou dirijase ao Departamento de Emergência
local. O número de telefone do
Departamento de Emergência do
Hospital de Danbury é (203)739-7100.
Reações tardias podem ocorrer
raramente meses após a transfusão.
Quaisquer alterações na sua saúde
geral, como cansaço anormal,
alterações no apetite, perda de peso
não planejada, urina escura ou
vermelha, amarelecimento dos olhos
ou pele (icterícia), glândulas inchadas
ou muito suor noturno devem ser
relatadas ao seu médico.

