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A Injúria Pulmonar Aguda Relacionada a Transfusão (TRALI) foi descrita há mais

de 20 anos e apresentada como principal causa de morbimortalidade relacionada a

transfusão nos Estados Unidos e Inglaterra1,2. No Brasil, a epidemiologia dessa

condição permanece desconhecida, o que demonstra o subdiagnóstico. A injúria

pulmonar por TRALI pode ser suspeitada até 6 horas após a transfusão3, inclusive

podendo ocorrer durante o ato transfusional. Ela acontece mais frequentemente na

utilização de concentrado de hemácias e plasma fresco3. Alguns fatores podem

reduzir o risco dessa condição, como utilização de derivado de sangue com até 14

dias de armazenamento e a não-utilização dos derivados de doadoras femininas.4

Introdução 

Método

Trata-se de uma pesquisa qualitativa na modalidade relato de caso realizado no

Hospital Regional do Paranoá - DF. Foi avaliada uma paciente feminina, 18 anos, sem

comorbidades prévias.

Instituições: 1- Médico 2- Universidade do Sul de Santa Catarina / SC ; 3- Hospital Regional do Paranoá / DF

Contato: gustavo.hbrg@gmail.com

Objetivo 

Relatar caso de TRALI intraoperatório.



Paciente feminina, 18 anos, primigesta, ASA III, admitida queixando-se de dor

abdominal e com sinais de irritação peritoneal, sudoreica, frequência cardíaca (FC) de

125bpm, hipocorada, pressão arterial (PA) de 90x50mmHg. Internada, submetida a

ultrassonografia abdominal compatível com gestação ectópica. Negava comorbidades ou

uso de medicação contínua. Exames laboratoriais: beta-HCG positivo, hemoglobina de

6,7g/dL e hematócrito de 20,1%. Encaminhada para laparotomia exploradora de urgência

por abdômen agudo e choque hipovolêmico e feita reserva de concentrado de hemácias

(CH).

Durante o procedimento cirúrgico, foi submetida a hemotransfusão e, após 15 minutos,

começou a evoluir com edema pulmonar, hipoxemia grave (SatO2 de 50%), FC de 145bpm

e PA na faixa de 100x40mmHg. Necessitou ser extubada e logo reintubada em momento

oportuno. Devido a imediata suspeita de TRALI, foi abordada com interrupção da

transfusão do CH e medicada com 6mg de Dexametasona, 1g de Hidrocortisona e 80 mg

de Furosemida. A paciente evoluiu com melhora da saturação (SatO2 de 100%), FC de

105bpm e PA estável.

Ao final do procedimento, foi encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), com

sinais vitais estáveis, mas em ventilação mecânica. Ausculta pulmonar com estertores

crepitantes e roncos bilaterais. Realizou Tomografia Computadorizada de tórax, que

revelou derrame pleural bilateral, áreas de consolidação e em vidro fosco bilateralmente,

achados compatíveis com a suspeita de TRALI. A paciente melhorou progressivamente,

recebendo alta da UTI cinco dias após sua admissão.

Um dia após a alta da UTI, paciente encontrava-se assintomática. Permaneceu

internada até completar a antibioticoterapia, recebendo alta após, hemodinamicamente

estável.
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Conclusão 

Referências 

Devido sua variabilidade de apresentação clínica e ausência de marcadores

laboratoriais específicos, a TRALI é de difícil diagnóstico. Neste relato de caso, a

suspeita precoce dessa condição e sua pronta intervenção pode ter contribuído para a

evolução favorável do caso. Como no Brasil a TRALI é subdiagnostica, os relatos de

casos mostram-se importantes.

Imagem 1: Radiografia de tórax evidenciando infiltrado

pulmonar difuso bilateral, achado comum em TRALI.
Fonte: ROJAS et al., 2008

Imagem 2: Tomografia Computadorizada (TC) de tórax,

demonstrando infiltração densa e broncrograma aéreo,

consistentes com a consolidação do espaço aéreo. São

alguns dos achados esperados em um caso de TRALI.
Fonte: UYGUR et al., 2007


