
Doação de sangue

Triagem e acompanhamento 
são as principais atribuições 
da Enfermagem

Nos trabalhos de coleta 

de sangue, a Enferma-

gem atua em pelo menos 

duas frentes. Auxiliares e técnicos 

de enfermagem são responsáveis 

por aferição dos sinais vitais, ve-

rificação dos dados antropométri-

cos, realização de teste de anemia 

e a coleta das bolsas e amostras de 

sangue. Já os enfermeiros são in-

cumbidos da supervisão e coorde-

nação da equipe de Enfermagem, 

bem como da triagem clínica dos 

candidatos a doadores, a assistên-

cia ao doador em caso de reações 

adversas, da organização da co-

leta com os materiais, do preparo 

de coleta externa, da escala e do 

treinamento dos funcionários e da 

participação em atividades relacio-

nadas à educação continuada.

Durante todo o processo de coleta, a 

equipe de Enfermagem deve utilizar 

equipamentos de proteção individu-

al (EPI) e verificar se o doador está 

bem ou se apresenta algum sinal ou 

sintoma de reação adversa à doação, 

mantê-lo calmo e ser atencioso. “E 

para manter a qualidade do produto, 

é preciso homogeneizar as amostras 

No cuidado com o doador, além dos preparativos para 
a coleta, também é necessária uma preocupação com o 
histórico de vida do paciente
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delicadamente, bem como a bolsa, e 

prestar atenção ao volume de sangue 

coletado”, explica Marcela Ganzella, 

gerente de Enfermagem do Hemocen-

tro de Ribeirão Preto.

Seleção de doadores
A Portaria 1353 do Ministério da 

Saúde, publicada em 13/06/2011, re-

gulamenta os procedimentos hemo-

terápicos e estabelece critérios para 

a seleção dos doadores. A legislação 

estabelece que o profissional de saú-

de “deve avaliar os antecedentes e o 

estado atual do candidato a doador, 

para determinar se a coleta pode ser 

realizada sem causar-lhe prejuízo e se 

a transfusão dos hemocomponentes 

preparados a partir dessa doação pode 

vir a causar risco para os receptores”.

A entrevista de seleção é realizada por 

médicos, enfermeiros ou biologistas 

para a identificação dos riscos. São 73 

perguntas sobre temas como a história 

de saúde pregressa e atual do candi-

dato a doador, seus hábitos de vida, 

intervenções cirúrgicas realizadas e a 

situação de risco para doenças sexu-

almente transmissíveis (DST). Na Fun-

Ações da Enfermagem 
na doação de sangue

1) Realiza teste de anemia para verifi -
car se o candidato possui níveis de he-
moglobina dentro do aceitável.

2) Verifi ca batimento cardíaco, pressão 
arterial e peso do candidato.

3) Pode realizar entrevista confi dencial 
com o candidato para avaliar se a doa-
ção pode trazer riscos para ele ou para 
o receptor.

4) Coleta cerca de 450 ml de sangue em 
uma bolsa de uso único e estéril.

Após a coleta, a bolsa é encaminhada 
para o fracionamento, onde será se-
parada em até quatro componentes: 
hemácias, plasma, plaquetas e crio-
precipitado (fatores de coagulação). 

Hemácias: armazenadas em geladei-
ras a temperaturas entre e 2 e 6 °C 
por até 35 dias. 

Plasma e crioprecipitado: armazena-
dos em congeladores a temperatura 
de -18 °C ou menos durante um ano. 

Plaquetas: dependendo do tipo de 
plástico utilizado na fabricação da 
bolsa, podem ser armazenadas a tem-
peratura ambiente entre e 20 e 24 °C, 
sob agitação constante, por 3 a 5 dias.

Fonte: Fundação Pró-Sangue

C
om

un
ic

aç
ão

 C
O

R
E

N
-S

P

C
om

un
ic

aç
ão

 C
O

R
E

N
-S

P

 |      25 



dação Pró-Sangue (São Paulo, SP), 

durante o mês de março de 2013, 

por exemplo, as principais causas de 

inaptidão para a doação foram resul-

tado de hematócrito baixo, presença 

de DST e a realização de procedi-

mento endoscópico recente. 

“Para o hematócrito, as evidências 

são obtidas com o teste de micro-

hematócrito pela coleta de uma gota 

de sangue da polpa distal do dedo 

médio. A avaliação é baseada nos 

valores pré-estabelecidos na Por-

taria 1353/2011 do Ministério da 

Saúde. Os dois outros motivos de 

recusa são obtidos durante a entre-

vista. Para toda recusa o candidato é 

orientado quanto ao motivo e tempo 

em que ficará impedido de doar, as-

sinando o termo de ciência de sua 

recusa”, explica a enfermeira Vera 

Siqueira, chefe do departamento de 

triagem da Fundação Pró-Sangue.

Outras situações de risco para DST 

apontadas são acidente com mate-

rial biológico de portador de DST, 

contato domiciliar ou sexual seguido 

de outras formas, tais como relação 

com parceiro desconhecido e uso de 

drogas injetáveis. Nos casos em que 

o sangue coletado não pode ser utili-

zado no receptor, o material é iden-

tificado com etiqueta de descarte, 

registrado no sistema informatizado 

e depois acondicionado em embala-

gem adequada para que a empresa 

contratada possa realizar o transpor-

te, tratamento e destinação final, 

conforme a legislação vigente.

Doação autóloga

É o tipo de doação em que o doador 
também é receptor da unidade cole-
tada. “O candidato à doação autóloga 
deve comparecer ao banco de sangue 
trazendo a solicitação médica e que, 
após ser avaliado pelo médico do ser-
viço e aprovado na triagem clínica, 
poderá realizar a sorologia prévia e 
agendar a data para a coleta da bolsa, 
que deverá estar disponível na data 
da cirurgia” explica Vera Siqueira, da 
Fundação Pró-Sangue. Marcela com-
pleta que, caso a bolsa não seja uti-
lizada na cirurgia, outro paciente não 
poderá utilizá-la.

Não existe grupo de risco

A Portaria 1353/2011 do Ministério da 
Saúde estabelece que “a orientação 
sexual (heterossexualidade, bissexu-
alidade, homossexualidade) não deve 
ser usada como critério para seleção 
de doadores de sangue, por não cons-
tituir risco em si própria”. 

Além de preservar a intimidade do 
candidato a doador, expande o con-
trole da qualidade do sangue doado 
ao considerar que não existem grupos 
de risco, conceito considerado discri-
minatório, mas comportamentos de 
risco, o que inclui hábitos e quantida-
de de parceiros sexuais, uso de subs-
tâncias injetáveis etc.

Doação de sangue
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Segundo Vera Siqueira, enfermeira chefe do departamento de triagem da Fundação Pró-Sangue, 
hematócrito baixo, presença de DST e a realização de procedimento endoscópico recente 
estão entre as causas de inaptidão de doadores
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FOME DE CONNHECIMENTO?

No site e nas redes socciais do COREN-SP, 
você fica sabendo da aabertura de cursos 
profissionalizantes, ee distribuição de 
vagas gratuitas. 

www.coren-sp.gov.br

www.facebook.com/corennsaopaulo 

Eu fiquei sabendo do curso através do facebook numa 
postagem do COREN-SP, então fiquei ligadinha para 
tentar a sorte pois eu sabia que seriam muitos a concor-
rer as 10 vagas, no dia marcado lá fui eu com muita fé 
para tentar ser sorteada e Graças a Deus eu consegui.
Me interessei pelo curso porque sou recém formada mada 
Bacharela em Enfermagem e busco aprimorar meus rimare
conhecimentos. Sei da importância da minha profissão inha profissãconhecim
e da minha responsabilidade perante a vida daqueles ante a vida daque da minha resp
que irei cuidar, e realizar um Curso no Sírio Libanês é Sírio Libanêe que irei cque iru
m privilégio. Pretendo aproveitar bem essa oportunim re essa oportuemum um vilég ten -
de que me foi concedida para me atualizar e me dade qu e foi meida para me e me mede dade q concedida pco da p

aprimorar. Espero com essa formação ser uma apri ser uma essa formarimorar.pri . Espero com empero
profissional bem qualificada. f ap da. drofissif  qualificficadcadq

Juliana Cangussu da Silva
Como fiquei sabendo do sorteio? Através do 
site COREN-SP. Por que me interessei por 
este curso? Porque é um curso que faz toda 
diferença no currículo. Possui Módulos 
importantes e são ministrados por profissiop -
nais com bastante vivência, estrutura e tudo ais c
que a gente precisa para aprimorar, aprofunque a gentqu -
dar dar r r e vivenciar a prática. Além disso nos e vie vv
permite conhecer pessoas renomadas e itermite c
fazer com que elas me conheçam também,  que e mc
a troca de experiência é o mais importante. de experi é o mais impoe ia é o mais ia 
O que espero adquirir com essa formação? q om essa fospe dquirir com esscom essO que esperq espe
Espero poder aplicar conhecimentos adquirispero poder iimentos aEspero poder aplicarspero poder aplicar conheconhecimero poderspero podespero pode --
dos no dia a dia da minha prática.dos n minha prática.ia a dia dno dia minha práticaminha práticos n a no dia

Pauliane Cupertino Henriques

Ganhadoras do VII Curso Continuado de Enfermagem do Instituto Sírio Libanês




