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RESUMO 

 

SPANO, CMS. Estudo de algumas etapas do processo de seleção dos primo 

doadores de sangue do Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, SP. 

2004. 93 p. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2004. 

 

No período de março a maio de 2004, foram estudados 351 primo doadores 

de sangue do Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto (CRHRP), 

objetivando investigar os seguintes itens: adequação do tempo utilizado na triagem 

clínica; entendimento acerca do processo de auto-exclusão e de suas implicações; 

compreensão sobre as orientações contidas em material informativo, de modo 

particular em relação ao conceito de janela imunológica; entendimento do termo de 

consentimento e suas implicações; e entendimento com relação aos comportamentos 

de risco para a AIDS e para as hepatites B e C. 

Os participantes foram entrevistados após o término da doação, com as 

informações sendo obtidas através da aplicação de um questionário e da busca junto 

à Central de Processamentos de Dados do CRHRP. As entrevistas foram realizadas 

em todos os dias da semana e durante o horário de funcionamento do Serviço, das 

7:00 as 13:00. Nos dias em que o número de primo doadores ultrapassou a 

capacidade de aplicação do questionário, a escolha dos participantes foi realizada 

através de sorteio. 

As variáveis grau de instrução, número de doadores por dia, tempo médio 

utilizado na triagem clínica e triador foram determinantes para quantificar e 

qualificar o entendimento dos doadores com relação ao processo de seleção.  

Verificou-se que 11,4% dos doadores não recebeu o material informativo, 

e, dos que o receberam, 21,2% não realizou a leitura. O tempo médio gasto na 

triagem clínica foi igual ou inferior a 3 minutos em cerca de 42,7% dos casos, com 

variabilidade de 1,2 a 18,2 minutos. Boa compreensão do termo de consentimento e 

do conceito de janela imunológica ocorreu em 54,4% e 35,3% dos doadores, 

respectivamente. Evidenciou-se um nítido contraste de boa compreensão sobre 
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comportamento de risco para AIDS e para hepatites B e C, com valores 

respectivamente iguais a 81,5% e 8,6%. 

Os resultados apontam para a necessidade de aprimoramento do processo de 

triagem clínica, bem com de novas pesquisas que contribuam para melhorar o 

entendimento acerca dos determinantes das deficiências verificadas.  
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ABSTRACT 

 

SPANO, CMS. A study of some stages on first time blood donors at the Regional 

Blood Bank of Ribeirão Preto, State of São Paulo, Brazil. 2004. 93 p. 

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2004. 
 

Three hundred fifty-one first time blood donors at the Centro Regional de 

Hemoterapia in Ribeirão Preto (CRHRP) were studied from March to May 2004, 

in an attempt to investigate the following items: adequacy of the 

time spent in the clinical selection; agreement concerning the 

self-exclusion process and its implications; understanding information 

contained in informative material, particularly in relation to the 

immunologic window; understanding consent form and its implications; and 

understanding risk behaviors for AIDS and hepatitis B and C. 

The participants were interviewed just after donation; the information was 

pooled through a questionnaire and a data search at the Data Processing 

Center at CRHRP.  

The interviews were performed every weekday during 

working time, from 7:00 a.m. to 1:00 p.m. During the days when the number of 

first time blood donors exceeded allocated time for questionnaire completion, the 

participants were chosen through a raffle. 

The variables, educational level, number of donors a day, average time 

used for clinical selection and selector were determinants to quantify and 

qualify donors' understanding of the selection process. 

11,4% of the donors were found not to have received informative material 

and among the ones who had, 21,2% had not read it.  

The average time spent in clinical selection was less or equal to 3 minutes 

in about 42,7% of the cases, with variability of 1,2 to 18,2 minutes. A clear 

understanding of the consent form and the immunologic window was found in 

54,4% and 35,3% of the donors respectively  
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A clear understanding contrast about risky behavior for AIDS and for types 

B and C hepatitis, 81,5% and 8,6% respectively, stood out. 

The results show a clear need for improvement of the clinical selection 

process as well as new studies that would contribute improving understanding 

concerning the determinants of the flaws detected. 
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Manter um estoque de sangue que possa atender à demanda, com qualidade e 

livre de doenças que possam ser transmitidas pela transfusão, tem sido um desafio 

constante para os serviços de hemoterapia 57,84,99. Outra questão que merece ser 

analisada são as diferentes estratégias que têm sido usadas pelos serviços de 

hemoterapia na tentativa de ter um serviço eficiente de captação de primo doadores. 

Conhecer as características demográficas e fatores comportamentais de 

doadores e não doadores é imprescindível neste processo 64,74,85. É importante 

ressaltar que fatos históricos podem mudar o comportamento dos indivíduos, 

motivando-os a tornarem-se primo doadores ou doadores de repetição mais 

freqüentes. Não há duvidas de que clientes atendidos de forma adequada ficam 

satisfeitos e tendem a indicar o ato da doação para outros indivíduos. 

Em pesquisa realizada entre 1991 e 1996, em cinco bancos de sangue nos 

EUA, demonstrou-se um decréscimo de 6,7% no número de primo doadores, de 

161.843, em 1991, para 150.923, em 1996 81.  

Estudo 99 realizado nos EUA, após o atentado de 11 de setembro, revelou um 

aumento na incidência de primo doadores e doadores de repetição, não só na região 

de Nova York, mas também em outras áreas do país. É importante citar que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a oferta de sangue de boa 

qualidade uma das 10 principais questões de saúde pública 47, apesar dos constantes 

avanços tecnológicos na área de hemoterapia e da implantação de leis e portarias 

para otimização destes procedimentos. 

A busca para oferecer produtos que não ofereçam riscos tanto para o doador 

como para o receptor, é uma prioridade dos diferentes órgãos governamentais na área 

da saúde 65. A insegurança transfusional deve-se principalmente à janela 

imunológica, serviços de hemoterapia insuficientes e ou inadequados, sistemas de 

vigilância sanitária precários e seleção nem sempre eficaz durante o processo da 

doação.  

Classificar o candidato à doação em apto ou inapto é uma ação que se baseia 

em normas técnicas e legislações. Apesar disso, há fatores que merecem serem 

analisados e que interferem no processo decisório, dentro os quais podemos citar: o 

país de origem, as influências sociais e culturais da comunidade à qual o doador 
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pertence, do treinamento e padronização de técnicas e rotinas da triagem clinica de 

cada serviço.  

Não pode ser esquecido que interpretações nem sempre objetivas podem se 

fazer presentes. Uma das tarefas mais difíceis do triador é evitar a subjetividade e, 

com isso tentar evitar que doadores com comportamento de risco sejam aceitos 

durante a triagem clínica, e que doadores sem riscos sejam rejeitados.  

Chadaury 61 at al. confirmam que doadores podem ser rejeitados 

empiricamente e que estas rejeições necessitam de estudos para verificar se houve 

fundamento cientifico na tomada desta decisão. 

Dentro do processo de seleção inadequada podemos citar o não cumprimento 

das normas técnicas determinadas atualmente pela RDC nº 153 116, de 14 de junho de 

2004; assim como a falta de pessoas qualificadas e treinadas para esta função. 

Embora os processos para garantir a segurança das transfusões tenham 

passado por melhorias contínuas, produzindo transfusões cada vez mais seguras para 

o receptor, elas não estão isentas de riscos. Estudos 2,3,20,21,39,42,46,48,58,59,75, 89,90,93 têm 

mostrado que existe uma variabilidade de agentes que podem ser transmitidos por via 

transfusional, com diferentes potenciais de gravidade: vírus da imunodeficiência 

humana tipo 1 e 2 (HIV-1 e 2), vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV), 

citamegalovírus (CMV) e vírus linfotrópico para células T humana tipos I e II 

(HTLV-I/II). 

Isto acontece porque um hemocomponente com teste sorológico negativo 

pode se encontrar em período conhecido como janela imunológica 35,76,92,97. Este 

fenômeno é definido como o tempo entre o contagio de um agente infeccioso e o 

momento anterior à positivação do teste, quando os níveis de anticorpos não são 

suficientemente altos para serem detectados pelo exame utilizado. 

Avanços na área de biotecnologia, produzindo testes sorológicos com maior 

especificidade e sensibilidade, também foram responsáveis pela melhor qualidade 

dos produtos transfundidos 32, 62,95. 

Segundo pesquisas 23,28,78,94 existe um padrão melhor de qualidade 

transfusional em países desenvolvidos do  que em países em desenvolvimento. Isto 

se deve às diferenças sócio-econômicas, culturais, educacionais e, principalmente, à 

disponibilidade de recursos financeiros para atender a demanda de cada país. Nos 
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países em desenvolvimento, inúmeros fatores contribuem para esta realidade: falta ou 

deficiência de fiscalização sanitária, porcentagem maior de pessoas não 

alfabetizadas, instabilidade econômica e política, desigualdade de acesso aos serviços 

e programas de saúde, que não tem condições de atender a demanda, principalmente 

com relação à formação e informação em programas educacionais. Este fator é 

agravado em áreas onde a população adulta tem alta prevalência do vírus HIV 5,63, 

como em muitos países do continente africano. 

Schmunis at al., em estudo realizado entre 1994 e 1997, sobre a segurança 

transfusional em países da América Latina, concluíram, dentre outras coisas, que o 

poder público e o setor privado precisam investir mais para melhorar a qualidade dos 

procedimentos laboratoriais e sistemas de hemovigilância 80. 

O custo do descarte de uma bolsa de sangue leva a perda de dinheiro. 

Nishioka at al. relataram em sua pesquisa que cerca de 40% do total de 800.000 

doadores voluntários foram rejeitados, tendo seu sangue desprezado após a 

realização de testes sorológicos. Isto representou uma perda de aproximadamente 25 

milhões de dólares para o governo 62. 

Salles at al. em pesquisa 32 realizada de janeiro a dezembro de 2001, na 

Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo citaram que o descarte de bolsas de 

sangue em nosso país varia de 10% a 20%. A mesma pesquisa ainda revela que em 

países desenvolvidos este índice é menor, porque no Brasil temos uma alta 

percentagem de primo doadores e estes apresentam uma prevalência de infecções 

próxima à da população geral. Vale ressaltar que dentro do Brasil e do próprio 

Estado de São Paulo, há uma variabilidade com relação ao perfil deste tipo de doador 

de sangue 32. 

Um estudo de primordial importância foi realizado entre 1991 e 2001 na 

Fundação Pró-Sangue, em São Paulo 32, avaliando o descarte de bolsas de sangue e a 

prevalência de doenças infecciosas. Esta investigação demonstrou uma diminuição 

no descarte no referido período, passando de 20% para 9%. A influência na melhoria 

dos processos transfusionais foi também demonstrada por Kupet, que constatou a 

redução do risco de transmissão do HIV no sul do Brasil 100 na década de 1990. 

Apesar da redução, os dados mostram que o risco transfusional ainda é quase 10 

vezes maior do que em países desenvolvidos. 
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A história mostra que os países desenvolvidos conseguem implantar serviços 

de qualidade antes dos países em desenvolvimento. Com relação à criação dos 

bancos de sangue não foi diferente. Em 1937, surgiu o primeiro banco de sangue nos 

EUA, ao passo que a sua criação no Brasil ocorreu somente em 1945. Em nosso país, 

desde a década de 1940 até a década de 1960 a doação de sangue passou por um 

processo lento de evolução, principalmente pela ausência de diretrizes 

governamentais. É importante citar que em 1949 surgiu a Associação de Doadores 

Voluntários de Sangue, como um contraponto à pratica freqüentemente utilizada de 

doações remuneradas 107. Nesta época, os serviços de banco de sangue não tinham 

experiência em recrutamento de doadores voluntários 30 e não havia políticas 

adequadas para sua captação. O processo era ineficaz e muitos doadores eram 

solicitados até mesmo em comunidades marginalizadas.  

Não há dúvidas de que um passo pioneiro no Brasil para a introdução de leis e 

resoluções que pudessem melhorar a hemoterapia foi o decreto nº 54954, de 16 de 

outubro de 1964, assinado pelo então Presidente da República, Castelo Branco, 

criando um Grupo de Trabalho com o objetivo de estudar e propor novas legislações. 

A partir daí, foi implantada a Comissão Nacional de Hemoterapia (CNH), vinculada 

ao Ministério da Saúde 114. 

Posteriormente, outro marco importante foi a Lei nº 4701, de 28 de junho de 

1965 112, que determinava, dentre outras medidas: 

a definição dos sistemas de organizações responsáveis pelos adequados 
provimento e distribuição de sangue e seu componentes e derivados; o 
primado da doação voluntária de sangue e o estabelecimento de medidas 
de proteção individual do doador e do receptor 112. 

Na década seguinte, através da Portaria nº 534, de 27 de novembro de 1978, a 

CNH, passou a denominar-se Câmara Técnica de Hemoterapia, a qual não teve 

continuidade. 

O advento da AIDS, e a sua relevância como problema de saúde pública, 

levou os países desenvolvidos e alguns em desenvolvimento, como o Brasil, a criar 

leis e portarias que pudessem normatizar ainda mais a questão da hemoterapia e, 

principalmente, a sua fiscalização e cumprimento.  

Fato relevante nos avanços, principalmente no cumprimento das legislações, 

foi à criação do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados - PRO-SANGUE, 
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através da Portaria Interministerial nº 07/80, de 30 de abril de 1980, que 

determinava: 

adotar, sistematicamente, a prática da doação voluntária de sangue, não 
remunerada, com a participação orientada da comunidade, a fim de evitar 
especulação na coleta e distribuição do sangue, direcionando-a para a sua 
legítima finalidade social 114 

Posteriormente, na década de 1980, alguns países começaram a solicitar que 

os doadores de sangue, durante a realização da triagem clínica, assinassem uma 

declaração assumindo que não seriam pessoas do grupo de risco para doenças 

sexualmente transmissíveis. Em 1984, a American Red Cross Blood Bank, passou a 

realizar esta normatização técnica para cada doação realizada. Havendo recusa da 

assinatura da declaração pelo candidato à doação, ele era removido do quadro de 

doadores da Instituição. 

Em 25 de janeiro de 1988 foi criada a Lei nº 7.649 104, determinando que o 

Estado teria que prover meios para um atendimento hematológico e hemoterápico de 

acesso universal e de boa qualidade, e exigindo a obrigatoriedade de exames 

sorológicos para sífilis, hepatite B, doença de Chagas e AIDS. 

Com o propósito de tornar ainda mais seguras as transfusões de sangue, em 9 

de agosto de 1989 106 foi assinada a portaria nº 21, com o objetivo de aumentar a 

proteção do doador e do receptor, enfatizando a importância da triagem clínica. Em 

19 de novembro de 1993, foi assinada a Portaria 1376 105, com o propósito de 

nortear, no processo de triagem clínica, as condições de aptidão e de rejeição 

temporária e/ou definitiva do doador. Já a portaria 2009, de 4 de outubro de 1996, 

determinava que as informações obtidas na triagem clínica fossem padronizadas, 

preenchidas pelo triador e assinadas pelo doador, visando com esta medida 

responsabilizá-lo pelas informações fornecidas 113. 

A assistência de enfermagem no processo da doação de sangue é legislada 

pela Resolução Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) 2000/97, que regulamenta 

a atuação dos Profissionais de Enfermagem na área de Hemoterapia.  

Segundo as Normas Técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, são 

competências do enfermeiro: 

Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos 
hemoterápicos e de Enfermagem nas Unidades, visando assegurar a 
qualidade do sangue e hemocomponentes/hemoderivados coletados e 
infundidos. Promover e difundir medidas da saúde preventiva e curativas, 
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através da educação de doadores. Realizar a triagem clínica, visando a 
promoção da saúde e segurança do doador e do receptor, minimizando os 
riscos de intercorrências. Participar de programas de captação de 
doadores. Assistir, orientar e supervisionar o doador, durante todo o 
processo hemoterápico, frente a possíveis intercorrências. Participar de 
programas de conscientização de famílias e comunidade sobre a 
importância de doação de sangue 91. 

Este modelo de assistência realizado por enfermeiros cumpre um papel 

essencial na realização da triagem clínica. Estudo realizado pela enfermeira Price, em 

Melbourne (1989), evidenciou que a triagem clínica precisa proporcionar melhor 

compreensão ao doador, e que determinados grupos tem déficit de conhecimento 

para identificar adequadamente as perguntas que são feitas 19. 

Em outubro de 1999, em San Juan, Porto Rico, o Conselho Diretor 29,31 da 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) aprovou a Resolução CD41.R15 

(Fortalecimento dos Bancos de Sangue na Região das Américas). Esta resolução 

tinha como diretriz traçar uma política de sangue uniforme, atribuindo ao poder 

público a responsabilidade de executá-la e implementá-la. 

A Resolução RDC (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nº 149 110, de 

14 de agosto de 2001, definiu os tipos de doadores em 03 categorias: espontâneo, de 

reposição e autólogo.  

Os profissionais que realizam a triagem clínica devem ter em mente, antes de 

tudo, os preceitos de moral e ética 83. Não podem esquecer que há diferentes formas 

de agir e conviver em cada sociedade, gerando com isso princípios e condutas 

diferentes entre os indivíduos. Habilidades como sensibilidade, tato, bom 

relacionamento interpessoal, conhecimento de técnicas de comunicação e 

atendimento eficiente da clientela são desejados nestes profissionais 25, 77. 

Quando o profissional realiza a triagem clínica é seu dever comunicar o 

candidato à doação que suas respostas serão mantidas em sigilo absoluto, com o 

processo sendo conduzido em local que permita condições de privacidade 15,40,61. O 

processo de seleção passa por diversas etapas: realização do cadastro, pré-triagem, 

triagem clínica e, finalmente, preenchimento do voto de auto-exclusão, visando 

diminuir os riscos de contaminação através da transfusão 10,70, 79. 

Várias pesquisas 4,7,26,33,42 destacam que os profissionais que trabalham nos 

serviços de hemoterapia devem imprescindivelmente identificar candidatos à  doação 

que possam apresentar risco aos receptores. Esta é uma tarefa complexa e deve ser 
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precedida de evidências objetivas. Os profissionais precisam de treinamento continuo 

visando adequação na comunicação 40,45, padronização da triagem 51 e de técnicas de 

entrevista 14.  

Uma pesquisa realizada em Juiz de Fora 50, em 1995 aponta que a triagem 

clínica é uma das etapas de maior importância na prevenção de doenças através da 

transfusão, afirmando ser de vital importância à conscientização dos doadores quanto 

à insegurança que os testes sorológicos podem oferecer.  

Deve-se reconhecer que indivíduos infectados com o vírus da AIDS sempre 

irão continuar doando sangue e que nem sempre os testes sorológicos podem detectar 

seus respectivos anticorpos 6,43. Diante desta situação, que acontece em âmbito 

mundial, a triagem clínica tem um papel imprescindível 8,13 para tentar assegurar que 

o ato da doação seja apenas o de beneficiar o receptor, não trazendo qualquer tipo de 

intercorrência 24. 

Baseado neste pressuposto existe a obrigatoriedade de entrega de material 

informativo ao doador antes da triagem clínica, segundo a norma técnica da RDC nº 

343 1 Vários autores 53,56,58,69,77,97 destacam a importância deste procedimento para 

melhor entendimento do processo de seleção. Willians (1997) comenta a importância 

do doador receber, antes da triagem clínica, informações corretas sobre 

comportamentos de risco e entendê-las adequadamente. Afirma ainda que candidatos 

com baixa prevalência de comportamentos de risco não conseguem ser eliminados 

totalmente, seja através da triagem clínica, do processo de auto exclusão e dos testes 

sorológicos 95. 

Los at al., na Holanda, aplicaram um questionário no qual doadores de sangue 

responderam questões sobre comportamentos de risco para AIDS contidas no 

material informativo a eles distribuídos. Concluíram que, nos anos de 1985 e 1987, 

respectivamente 38,3% e 30,2% deles referiram leitura superficial, o que reforça a 

necessidade de se conferir prioridade à sua abordagem97. 

A triagem clínica através de questões orais diretas objetiva otimizar a 

identificação de doadores de risco, principalmente para o HIV 33,34,36,38,39,82. Os 

serviços de hemoterapia dispõem de 3 mecanismos para tentar impedir a doação de 

um indivíduo que apresente comportamento de risco: inaptidão pelo triador, 

inaptidão pelo próprio doador e os testes laboratoriais de rotina 44,55. 
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Em 1989, Silvergleid et al. realizaram um estudo analisando qual tipo de 

questionário (através de triagem clínica direta ou indireta), seria mais aceito sobre 

questões que se referiam a comportamentos de risco. Evidenciaram que o emprego 

de questionário direto e explicito sobre participação em atividades de exposição ao 

HIV teve melhor aceitação pela maioria dos doadores 52,54. 

Independentemente do tipo de questionário usado, estudos mostram que 

apesar da triagem clínica conter perguntas explicitas e invasivas, muitos doadores 

negam ou esquecem de revelar seus fatores de riscos. Gordon 98 relata a importância 

dos procedimentos que os serviços de hemoterapia deveriam oferecer para atender 

melhor os seus clientes. Dentre outros, cita que o local e o horário de funcionamento 

devam ser adequados, facilitando o acesso do doador, e, se possível fazendo com que 

tenha um gasto menor na sua locomoção. Outra recomendação é no sentido de que o 

atendimento aos doadores seja feito de forma agradável. 

Os serviços de hemoterapia devem sempre estar atentos ao acolhimento e 

posterior atendimento dos primo doadores de sangue. Um atendimento personalizado 

e com qualidade é fator que certamente pode torná-los doadores de repetição. Glynn 

at al. relatam que primo doadores, mais do que doadores de repetição doam por 

solicitação de amigos e ou familiares, ou para realizar exames sorológicos 72. Por 

motivos óbvios, o tempo gasto na triagem clínica de um primo doador tem que ser 

maior do que o utilizado na triagem dos doadores de repetição. 

Em 1998, em Detroit, Halperin at al. relataram o efeito negativo que pode ser 

causado pela recusa temporária, principalmente em primo doadores de sangue. 

Destacaram que este impacto negativo pode interferir no seu retorno ao serviço, 

impedindo que se torne um futuro doador 67. Outros estudos 65,66 apontaram que a não 

aceitação teve como resultado uma sensação de fracasso por parte do candidato.  

A adoção do voto de auto-exclusão teve como propósito o aperfeiçoamento 

da qualidade transfusional. Embora seu uso obrigatório não seja unânime, ele passou 

a ser recomendado pela Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos 

da América (EUA), em dezembro de 198649. No Brasil, o seu uso iniciou em 1989 96. 

Conforme determinação da Associação Americana de Bancos de Sangue 

(AABB), é obrigatório que seja dada oportunidade a todos os doadores de indicar, de 

forma confidencial e em local privativo, se seu sangue é ou não seguro para ser 
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transfundido. A determinação recomenda ainda que seja oferecida informação 

adequada a respeito deste processo, o qual deve ser realizado por profissionais 

treinados para a função 2,25. Assim, o doador pode definir o uso ou não do seu sangue 

de forma segura, desde que tenha recebido informações adequadas. Entretanto, 

estudos confirmam que nem sempre o doador entende este processo 27, existindo 

controvérsias na literatura a respeito da eficácia da auto-exclusão. Apesar disso, 

alguns estudos têm mostrado que a opção do voto de auto-exclusão pode ser útil para 

assegurar transfusões mais seguras 41,44,79. 

Como tem havido um aumento da prevalência pela infecção do HIV entre 

homens e mulheres heterossexuais, os quais podem tornar-se futuros doadores de 

sangue, é recomendado que os serviços dediquem mais esforços para a realização de 

ações educativas com os doadores antes do processo de auto-exclusão, 

principalmente com relação aos comportamentos de risco para AIDS 16,22, 37,87. 

Existem países onde o impresso de auto-exclusão é um questionário sobre diferentes 

comportamentos de risco para AIDS. Brennan at al. concluíram que este tipo de 

questionário pode oferecer vantagens, como fazer o doador sentir-se mais confortável 

por não ter  que discutir sobre comportamentos de risco com o triador 9.  

Relatos de outros países têm mostrado outro tipo de abordagem para a 

triagem clínica dos doadores, realizada através de programas informatizados 
11,12,17,18,82,102. A sua eficácia, todavia, é ainda controversa.  

No Banco de Sangue da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, até o final 

da década de 1980 a quase totalidade das triagens clínicas era realizada por 

profissionais de nível médio, em sua grande maioria agentes administrativos. Com a 

implantação do Hemocentro, em 1990, este procedimento passou a ser realizado por 

médicos e enfermeiros, e nos dias atuais a maior parte é feita por enfermeiros, sob 

supervisão de um médico hematologista. Durante a realização desta pesquisa, a 

triagem clínica no Centro Regional de Hemoterapia seguia a Normatização de acordo 

com a legislação vigente na época (RDC nº 343, de 13/12/2002) 1. 

Seguindo tal diretriz, a Instituição obriga a entrega de material informativo ao 

candidato à doação e mantém um manual de procedimentos operacionais no local de 

trabalho, de livre acesso para a equipe. O doador deve ser orientado quanto a sua 

responsabilidade de responder com fidelidade a todas as perguntas. A abordagem 
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deve ser a mais personalizada possível, procurando agilizar o atendimento sem que 

isso acarrete falta de atenção, e buscando sempre estimular o candidato a retornar à 

Instituição 68. Este processo tem que ser baseado em atividades educacionais efetivas 
73. 

O triador deve perguntar se o candidato à doação recebeu, leu e compreendeu 

o material informativo. É importante ressaltar que neste momento da triagem clínica 

o triador deve esclarecer, em linguagem acessível, as possíveis dúvidas que o 

candidato à doação possa ter. 

Conforme a RESOLUÇÃO RDC Nº 153, DE 13 de dezembro de 2002110, o 

Centro regional de Hemoterapia oferece a oportunidade do doador se auto-excluir do 

processo, após o termino da doação. 

A instituição tem como missão tornar as transfusões cada mais seguras, 

tentando manter um estoque de sangue adequado para atender a demanda da 

população.  É de primordial importância que sejam reduzidos os índices de inaptidão 

sorológica e, conseqüentemente, de descarte de bolsas.  Para isso, é preciso um 

trabalho conjunto da equipe multiprofissional para educar e conscientizar a 

comunidade da realização da doação de sangue de forma responsável e continua. 

É relevante a questão do entendimento adequado do doador no processo de 

seleção, principalmente com relação ao significado do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, bem como de suas implicações. Indivíduos sadios, e que não 

oferecem riscos ao receptor, não deveriam ser excluídos do processo. Infelizmente, 

essa não é a realidade, não só do nosso país, mas também de países desenvolvidos. 

A triagem clínica cumpre um papel importante neste processo, devendo ser  

continuamente aprimorada 111. Já em 1980, Tomasulo at al. discutiam que o número 

de doadores rejeitados pode ser reduzido, porém sem causar prejuízo à qualidade do 

processo da triagem clinica, de maneira a garantir que doador e receptor não venham 

a sofrer danos 66. 

O Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto realiza anualmente 

cerca de 36.900 transfusões de sangue e hemoderivados, constituindo um Serviço de 

referência para uma população de aproximadamente 3.716.973 pessoas. Apesar das 

dimensões do trabalho prestado pela Instituição e da enorme relevância da triagem 

clínica para os candidatos à doação de sangue, este processo seletivo nunca foi objeto 
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de uma investigação que visasse avaliá-lo criticamente, procurando identificar 

eventuais limitações que possam colocar qualquer risco à qualidade dos produtos 

transfundidos. Esta investigação foi planejada e executada com vistas a avaliar 

alguns aspectos da triagem clínica executada rotineiramente no Serviço, tendo como 

escopo colaborar com o esforço permanente desenvolvido pela Instituição no sentido 

de aprimorar a qualidade do seu trabalho. 
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2.1. OBJETIVO GERAL: 

 

Estudar algumas etapas do processo de seleção dos primo doadores de sangue 

do Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

No processo de triagem clínica a que são submetidos os primo doadores de 

sangue, avaliar os seguintes aspectos: 

 

1. Adequação do tempo utilizado. 

 

2. Entendimento acerca do processo de auto-exclusão e das suas implicações. 

 

3. Compreensão sobre as orientações contidas em material informativo 

fornecido antes da triagem clínica, de modo particular em relação à possibilidade de 

falhas nos exames sorológicos de rotina. 

 

4. Compreensão sobre algumas questões da triagem clínica críticas, em 

relação à possibilidade de transmissão de doenças. 

 

5. Compreensão em relação ao termo de consentimento e suas implicações. 
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3.1. Modelo de estudo 

Estudo descritivo, entrevistando primo doadores de sangue selecionados após 

a doação no Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto. 

 

3.2. População de referência 

Representada por doadores que realizaram sua primeira doação de sangue no 

Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto. 

 

3.3. População de estudo 

Composta por 351 doadores de sangue em sua primeira doação no Centro 

Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, incluídos na investigação durante o 

período de março a maio de 2004. 

 

3.4. Critérios de inclusão 

Foram incluídos os primo doadores que, após conhecimento dos objetivos e 

da metodologia da investigação, concordaram em participar, mediante leitura e 

assinatura de termo de consentimento. Os participantes foram entrevistados nos  

horários de funcionamento do Serviço, compreendido entre 7:00 e 13:00 horas, 

buscando-se incluir todos os doadores que compareceram no dia, até o limite 

aproximado de 20 indivíduos. 

 

3.5. Critérios de exclusão 

Foram excluídos os primo doadores que apresentaram qualquer uma das 

seguintes situações: 

1. reação adversa à doação de sangue, durante ou imediatamente após a sua 

realização. 

2. recusa em participar do estudo após o conhecimento dos objetivos e 

metodologia da pesquisa. 

3. decisão de interromper as respostas durante a realização do questionário. 
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3.6. Obtenção das informações 

As informações foram obtidas através da aplicação de um questionário, onde 

as variáveis relativas aos diferentes entendimentos foram classificadas e definidas 

pelo pesquisador, e de busca junto à Central de Processamento de Dados do Centro 

Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto (CRHRP). 

 

3.7. Obtenção das informações dos participantes 

Os primo doadores que concordaram em participar do estudo foram 

submetidos à aplicação de um questionário especifico (Anexo I), mantendo-se 

condições totais de privacidade. A aplicação do questionário foi realizada pela 

pesquisadora, a qual faz parte do quadro de funcionários da Instituição. Durante a 

entrevista foram mostrados os impressos correspondentes ao material informativo, ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido referente ao Comitê de Ética, ao Termo 

de consentimento Livre e Esclarecido referente à doação de sangue, e ao termo de 

auto-exclusão, buscando-se obter o grau de entendimento do doador acerca dos seus 

conteúdos. A coleta de informações estendeu-se de 30/03/2004 a 30/06/04. 

 

3.8. Variáveis estudadas 

Número da triagem clínica. Utilizado para identificar a doação. Coletado do 

protocolo de doação e conferido no Sistema Informatizado do CRHRP. 

Código do doador. Utilizado para conferir os dados do doador (código de 

pessoa física). 

Número da bolsa de sangue. Utilizado para verificar os doadores que se 

auto-excluiram do processo de doação. 

Número de ordem. Atribuído seqüencialmente a cada um dos participantes. 

Tempo da triagem clínica. Tempo em minutos e segundos. Para análise, 

esses dados foram posteriormente agrupados, obtendo-se 4 categorias (menos de 3 

minutos, de 3 a 6 minutos, de 6 a 9 minutos e mais de 9 minutos). 
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Triador. Atribuído seqüencialmente a cada um dos participantes de 1 a 17. 

Os triadores de números 6, 10, 12 e 16 não realizaram triagem clínica no período da 

pesquisa. 

Data. Dia, mês e ano da aplicação do questionário. 

Horário. Correspondente ao horário de realização da triagem clínica, obtido 

do Sistema Informatizado do CRHRP. Para análise, esses dados foram 

posteriormente agrupados, obtendo-se 3 categorias (anterior às 9:00 horas, entre 9:00 

e 11:00 horas e após as 11:00 horas). 

Dia da semana. 

Nome. Fornecido pelo doador e confirmado no protocolo de doação e 

Sistema Informatizado do CRHRP. 

Idade completa. Para análise, esses dados foram posteriormente agrupados, 

obtendo-se 5 categorias (17 a 20 anos, 21 a 24 anos; 25 a 34 anos; 35 a 44 anos e 45 

anos ou mais). 

Sexo. 

Estado Civil. Classificado em: solteiro, casado, viúvo, divorciado e outros. 

Escolaridade. Classificada em: nenhuma, menos de 1 ano, 1 ano completo a 

2 anos incompletos, 2 anos completos a 4 anos completos, ensino fundamental 

completo, 4 anos completos a 8 anos incompletos, ensino médio completo, ensino 

universitário incompleto, ensino universitário  completo. Para análise, esses dados 

foram posteriormente agrupados, obtendo-se 4 categorias: menos de 4 anos, ensino 

fundamental completo, ensino médio completo e ensino superior completo.  

Área de Precedência. Classificada em: Ribeirão Preto, região de Ribeirão 

Preto, outras cidades do Estado de São Paulo e outras Unidades Federadas. Como 

região de Ribeirão Preto foram considerados os municípios que integram a área 

administrativa da Direção Regional de Saúde (DIR XVIII): Altinópolis, Barrinha, 

Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, 

Ibitiúva, Jaboticabal, Jardinópolis, Luiz Antônio, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, 

Pradópolis, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa do Viterbo, Santo Antônio da 

Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho e Taquaral.  



Material e Métodos 
 

19

Unidade Federada de procedência.  

Tipo da doação. Classificado em reposição e espontânea. Na primeira 

categoria encaixam-se as doações destinadas à reposição de estoque de sangue no 

Centro Regional de Hemoterapia, realizadas por amigos, parentes ou pessoas 

conhecidas de paciente que recebeu transfusão de hemocomponente. Por doação 

espontânea entende-se aquela realizada por motivação própria. 

Motivo da doação. Codificado conforme declaração do doador (reposição e 

espontânea). 

Número de doadores por dia. Coletado do Sistema Informatizado do 

CRHRPRP. Para análise, esses dados foram posteriormente agrupados, obtendo-se 4 

categorias (menos de 50; 50 a 100; 101 a 150 e mais de 150 doadores por dia).  

Procura prévia de outros serviços para doação.  

Inaptidão para doação em outros serviços. Classificada em: sim, por riscos 

transfusionais; sim, por razões que não apresentam riscos transfusionais; não. 

Realização prévia de exames de sangue para AIDS e/ou  hepatites B e C.   

Recebimento de material informativo antes da triagem clínica. 

Solicitação de leitura do material informativo antes da triagem clínica.  

Leitura do material informativo antes da triagem clínica. Classificada em: 

completa, incompleta e não realizada.  

Quantidade de informações contidas no material informativo. 

Classificada como: longa, adequada e curta. 

Entendimento do conteúdo do material informativo. Classificado como: 

fácil e difícil. 

Esclarecimento de dúvidas com relação ao material informativo. 

Classificado como: completo, incompleto, não realizado e inexistência de dúvidas. 

Forma de leitura do material informativo. Classificada em: cuidadosa e 

superficial. 

Razão da não leitura completa do impresso. Classificada como: 

analfabetismo falta de tempo, falta de interesse, conhecimento prévio, falta de óculos 
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e não entrega. Para análise, esses dados foram posteriormente agrupados, obtendo-se 

4 categorias: falta de tempo falta de interesse, conhecimento prévio e outras razões 

(analfabeto e falta de óculos). 

Entendimento do conceito de janela imunológica. Classificado como: bom, 

regular e ruim.  

Solicitação da leitura do termo de consentimento. Classificado como: sim 

e não.  

Leitura do termo de consentimento pelo candidato à doação. Classificada 

como: completa, parcial, não realizada, não realizada por analfabetismo. 

Leitura e ou explicação do termo de consentimento pelo triador. 

Classificada como: completa, parcial e não realizada.  

Entendimento do termo de consentimento. Classificado como: bom, 

regular e ruim.  

Entendimento da triagem clínica. Classificado como: bom, regular e ruim. 

Adequação do tempo da triagem para entendimento do processo. 

Classificado como: longo, adequado e curto. 

Esclarecimento de dúvidas durante a triagem clínica. Classificado como: 

completo, incompleto, não realizado e inexistência de dúvidas.  

Entendimento do conceito de comportamento de risco para AIDS. 

Classificado como: bom, regular e ruim.  

Entendimento do conceito de comportamento de risco para as hepatites 

B e C. Classificado como: bom, regular e ruim.  

Esquecimento de fatos importantes durante a triagem clínica. 

Classificado como: sim e não. 

Honestidade em todas as respostas. Classificada como: sim e não. 

Explicação do termo de auto-exclusão. Classificado como: adequado, 

inadequado e não explicado.  

Entendimento do conceito de auto-exclusão. Classificado como: bom, 

regular e ruim. 

Concordância de transfusão de seu sangue em parentes próximos. 

Classificada como: sim e não.  
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Comportamento do candidato à doação durante a triagem clínica. 

Classificado como: totalmente seguro, parcialmente seguro e inseguro.  

Contato visual do triador com o entrevistado. Classificado como: quase 

todo o tempo, algumas vezes e quase não olhou.  

Conceito atribuído ao triador. Classificado como: bom, regular e ruim.  

Auto-exclusão. Classificada como: sim e não. Coletada do Sistema 

Informatizado do CRHRP. 

Testes de triagem. Classificada como: sorologia não reagente,  reagente e 

inconclusiva.  

Resultados sorológicos. Foram todos coletados do Sistema Informatizado do 

CRHRPRP, sendo classificados como: positivos, negativos e inconclusivos. 

Todos os testes de triagem sorológica foram realizados no Laboratório de 

Sorologia do CRHRP (anti-HCV, HBsAg, anti- HBc, Chagas, anti-HTLV-I/II, 

Sífilis, anti-HIV-1/HIV-2). 

3.9. Procedimentos para doação de sangue 

3.9.1. Admissão. É realizada por oficiais administrativos. Na identificação do 

candidato existe a obrigatoriedade de apresentação de um documento de 

identificação, com fotografia e emitido por órgão oficial. Durante este processo o 

funcionário tem a obrigação de entregar o impresso informativo (Anexo II) e 

solicitar a realização da sua leitura. 

3.9.2. Pré-triagem. É realizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, constando de verificação da temperatura axilar, pulso, pressão arterial e 

níveis de hemoglobina/hematócrito. 

3.9.3. Triagem clínica. É realizada por médicos e enfermeiros treinados para 

esta função, em recintos isolados, garantindo a privacidade do candidato à doação. A 

triagem clínica é feita através de um terminal de computador, onde os dados 

encontram-se em rede. O triador faz a consulta da pré-triagem e, em seguida, inicia a 

triagem clínica, que no CRHRP consta de 70 itens a serem abordados (Anexo III). É 

norma técnica da instituição que o triador, após a consulta dos dados da pré–triagem, 

permaneça com a tela aberta onde aparecem os dados da triagem clínica, durante 

todo o período da sua realização. Esta normatização visa assegurar que o triador não 
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esqueça ou deixe de perguntar algum dos itens.  Após a realização das perguntas o 

candidato à doação recebe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

IV).  O tempo da triagem clínica é computado através do sistema informatizado, com 

o início sendo registrado no momento de abertura da tela. O registro do término 

ocorre quando triador finaliza o processo. 

3.9.4. Coleta de sangue. É realizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem. Durante a retirada do sangue o doador recebe o impresso de auto-

exclusão (Anexo V). Nesta fase do processo o profissional orienta o doador quanto à 

forma de preenchimento correto, bem como sua finalidade e implicações.  

3.9.5. Realização da auto-exclusão. É realizada pelo doador logo após o 

término da coleta de sangue, preenchendo o impresso e depositando-o em uma urna 

específica para este fim. Diariamente, após o término de cada turno, é feita a 

verificação do conteúdo da urna, desprezando-se as bolsas dos doadores que se auto-

excluíram do processo. Visando garantir a privacidade do doador, o impresso de 

auto-exclusão contém apenas o número da bolsa e um código de barras. 

3.10. Codificação, digitação e análise dos dados 

As informações foram codificadas e digitadas em um banco de dados, 

utilizando-se o programa Microsoft Access 2000. Posteriormente, foram 

transportadas para o pacote estatístico Stata 6.0, para análise. Possíveis associações 

entre variáveis foram pesquisadas mediante o uso dos testes do qui-quadrado e exato 

de Fisher, adotando-se o valor de “p” igual a 0,05 como limite de significância. 

3.11. Aspectos Éticos 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP 

(Anexo VI). 
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Tabela 1- Distribuição dos doadores de sangue segundo algumas variáveis 

demográficas, grau de instrução e motivo da doação. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Variável n %

Sexo
Masculino 265 75,5
Feminino 86 24,5

Faixa etária (anos)
17 - 20 68 19,4
21 - 24 73 20,8
25 - 34 113 32,2
35 - 44 64 18,2
 +    45 33 9,4

Estado civil
Solteiro 130 37,0
Casado 148 42,2
Viúvo 2 0,6
Divorciado 10 2,8
Outros 61 17,4

Procedência
Ribeirão Preto 72 20,5
Região de Ribeirão Preto 190 54,1
Outras cidades de São Paulo 47 13,4
Outras Unidades Federativas 42 12,0

Grau de instrução
< 4 anos 75 21,4
Ens. Fundamental Completo 146 41,6
Ens. Médio Completo 99 28,2
Ens. Universitário Inc. e Comp. 31 8,8

Motivo da doação
Reposição 277 78,9
Espontânea 74 21,1

Total 351 100,0

 

Os 351 primo doadores de sangue incluídos neste estudo não tiveram o processo 

de doação interrompido após a realização do questionário, o que teria acontecido na 

eventualidade do entrevistador perceber a presença de algum fator que pudesse 

colocar em risco a segurança do doador e/ou do(s) receptor(es). 

Conforme mostra a Tabela 1, ocorreu um amplo predomínio de doadores do sexo 

masculino (75,5%). Indivíduos situados entre 25 e 34 anos representaram 32,2% dos 

participantes, seguidos daqueles com idades de 21 a 24 anos (20,8%), 17 a 20 anos 
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(19,4%) e 35 a 44 anos (18,2%). Um percentual menor (9,4%) se fez presente nas 

idades acima de 45 anos.  

Em relação ao estado civil, observou-se grande predomínio de indivíduos casados 

(42,2%) e solteiros (37,0%), com participação muito reduzida de divorciados  e 

viúvos (2,8% e 0,6%, respectivamente). 

Em relação à procedência, mais da metade (54,1%) pertence a região, seguidos 

daqueles oriundos da própria cidade de Ribeirão Preto (20,5%). Outras cidades de 

São Paulo e outras Unidades Federativas mostraram percentuais de doadores muito 

próximos entre si (13,4% e 12,0% respectivamente). 

Indivíduos que completaram o ensino fundamental representaram a maioria dos 

doadores (41,6%), seguidos pelos que concluíram o ensino médio (28,8%) e por 

aqueles com menos de 4 anos de instrução (21,4%). Doadores com ensino 

universitário completo representaram apenas 8,8% dos participantes.  

Em termos de motivo da doação, ocorreu amplo predomínio dos doadores de 

reposição (78,9%) sobre aqueles que referiram doação espontânea (21,1%).  
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Tabela 2 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o dia da semana e o 

recebimento do material informativo antes da triagem clínica. Centro Regional 

de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Recebimento do material informativo

Sim Não TotalDia da semana

n % n % n %

Segunda  37   97,4 1  2,6  38 100,0

Terça  38 100,0 - -  38 100,0

Quarta  12 100,0 - -   12 100,0

Quinta  31   93,9 2  6,1   33 100,0

Sexta  15 100,0 - -   15 100,0

Sábado  79   92,9 6  7,1   85 100,0

Domingo  99    76,2 31 23,8 130 100,0

Total 311 88,6 40 11,4   351 100,0

 

Conforme visto na tabela 2, os 351 participantes compareceram ao Serviço 

em todos os dias da semana, porém com uma concentração evidente aos sábados (85 

doadores) e, principalmente, aos domingos (130 doadores). Chama à atenção que não 

ocorreu entrega do material informativo antes da triagem clínica para 40 doadores de 

sangue (11,4%), com amplo predomínio nos dias de domingo (23,8%). Agrupando-

se o final de semana e comparando-o com os demais dias, a análise estatística 

evidenciou associação entre as variáveis: χ2 
(5gl) = 19,3771 (p < 0,002). O mesmo 

ocorreu comparando-se o domingo, isoladamente, com todos os demais dias da 

semana agrupados: χ2 
(1gl) = 31,6957 (p< 0,001). 
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Tabela 3 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o dia da semana a 

forma de leitura do material informativo antes da triagem clínica. Centro 

Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Forma de leitura do material informativo

Completa Incompleta Não realizada TotalDia da semana

n % n % n % n %

Segunda  25 67,6  3   8,1  9 24,3   37  100,0

Terça  19 50,0 13 34,2  6 15,8    38  100,0

Quarta   7 58,4  4 33,3  1 8,3    12  100,0

Quinta  20 64,5  5 16,1  6 19,4    31  100,0

Sexta  11 73,4  2 13,3  2 13,3    15  100,0

Sábado  42 53,2 19 24,0 18 22,8    79  100,0

Domingo  44 44,5 31 31,3 24 24,2    99  100,0

Total 168 54,0 77 24,8  66 21,2     311*   100,0

* Obs: 40 doadores não receberam o material informativo 

Entre os 311 participantes que receberam o material informativo (Tabela 3), 

ocorreu leitura completa dele por parte de 168 (54,0%), com os demais referindo 

leitura incompleta (24,8%) ou não realizada (21,2%). Os percentuais de leitura 

completa variaram ao longo da semana, atingindo o seu valor mais reduzido aos 

domingos (44,5%). Agrupando-se as categorias “leitura incompleta” e “não 

realizada”, a análise estatística não evidenciou associação entre as variáveis: χ2
(6gl) = 

10,3766 (p= 0,1100). Comparando-se o domingo, isoladamente, a todos os demais 

dias da semana agrupados, a análise estatística mostrou um valor de probabilidade 

borderline: χ2
(2gl) = 5,6090 (p = 0,061). 



Resultados 
 

28

Tabela 4 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o sexo e a forma de 

leitura do material informativo antes da triagem clínica. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Forma de leitura do material informativo

Completa Completa

Cuidadosamente Superficialmente
Incompleta Não realizada TotalSexo

n % n % n % n % n %

Masculino  86 37,7 29 12,7 60 26,3 53 23,3 228 100,0

Feminino  33 39,7 20 24,1 17 20,5 13 15,7  83 100,0

Total 119 38,3 49 15,7 77 24,8 66 21,2 311* 100,0

* Obs: 40 doadores não receberam o material informativo 

Dos 168 participantes que realizaram leitura completa do material 

informativo, 119 referiram tê-la feito cuidadosamente, enquanto 49 referiram leitura 

superficial (Tabela 4). Neste último grupo, ocorreu participação percentual mais 

elevada entre as mulheres, quando comparadas aos homens (24,1% e 12,7%, 

respectivamente). Em contrapartida, o sexo masculino mostrou percentual mais alto 

de não realização de leitura (23,3% contra 15,7%). Agrupando-se as categorias 

“incompleta” e “não realizada”, a análise estatística não mostrou associação entre as 

variáveis: χ2
(2gl) = 4,5129 (p=0,105). 
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Tabela 5 -  Distribuição dos doadores de sangue segundo a hora e a forma de 

leitura do material informativo antes da triagem clínica. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Forma de leitura do material informativo

Completa Completa

Cuidadosamente Superficialmente
Parcial Não realizada TotalHora

n % n % n % n % n %

7        9 51 32,3 28 17,7 41 25,9 38 24,1 158 100,0

9       11 58 43,6 18 13,5 33 24,8 24 18,1 133 100,0

> 11 10 50,0   3 15,0   3 15,0   4 20,0  20 100,0

Total 119 38,3 49 15,7 77 24,8 66 21,2 311* 100,0

* Obs: 40 doadores não receberam o material informativo 
A tabela 5 mostra números variados de participantes conforme o horário de 

realização da entrevista, com 158 sendo incluídos entre os que compareceram das 

7:00 h às 9:00 horas da manhã, 133 entre os que vieram ao Serviço entre 9:00 h e 

11:00 horas e apenas 20 incluídos após as 11:00 horas da manhã. Percebe-se um 

aumento dos percentuais de leitura cuidadosa à medida que avança o horário, 

passando de 32,3%, no primeiro período, para 50,0% no último. Conversamente, 

diminuem os percentuais de leitura parcial e de não realização da leitura, quando se 

analisam os mesmos períodos de tempo. Todavia, a análise estatística não revela 

associação entre as variáveis: χ2
6gl = 6,1060 (p = 0,4110). 
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Tabela 6 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o grau de instrução e a 

forma de leitura do material informativo. Centro Regional de Hemoterapia de 

Ribeirão Preto, 2004. 

Forma de leitura do material informativo

Completa Completa

Cuidadosamente Superficialmente
Incompleta Não realizada TotalGrau de

instrução

n % n % n % n % n %

< 4 anos 7 11,1 9 14,3 25 39,7 22 34,9 63 100,0

Ens.
fundamental
completo

50 40,0 16 12,8 30 24,0 29 23,2 125 100,0

Ens. médio
completo 48 51,6 16 17,2 18 19,4 11 11,8 93 100,0

Ens.
superior inc.
e comp.

14 46,7 8 26,7 4 13,3 4 13,3 30 100,0

Total 119 38,3 49 15,7 77 24,8 66 21,2 311* 100,0

* Obs. 40 doadores não receberam o impresso informativo     

Conforme pode ser visto na tabela 6, os percentuais de leitura incompleta ou 

não realizada diminuem de modo inverso à escolaridade, variando de valores ao 

redor de 40%, entre aqueles com menos de 4 anos, a 13,3%, entre os que chegaram 

ao ensino superior. Por outro lado, leitura completa superficial mostra uma tendência 

inversa, elevando-se proporcionalmente à melhoria da escolaridade. A mesma 

tendência verifica-se para a leitura completa cuidadosa, com valores extremos de 

11,1%, entre os de menos de 4 anos de escolaridade, e 51,6%, entre os que 

completaram o ensino médio. A análise estatística mostrou associação entre as 

variáveis: χ2
(9gl)  = 39,2153 (p< 0,001). Agrupando-se os grau de escolaridade “<4 

anos” com “ensino fundamental completo” e “ensino médio completo” com “ensino 

superior incompleto e completo”: χ2
(3gl)  = 21,3574 (p< 0,001). 
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Tabela 7 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o sexo e a razão da não 

leitura ou da leitura incompleta do material informativo antes da triagem 

clínica. Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Razão da não leitura ou da leitura incompleta do material informativo

Falta de tempo Falta de
interesse

Conhecimento
prévio

Outras razões TotalSexo

n % n % n % n % n %

Masculino 33 29,2 66 58,4 4 3,5 10 8,9 113 100,0

Feminino 10 33,3 12 40,0 3 10,0   5 16,7  30 100,0

Total 43 30,0 78 54,6 7 4,9 15 10,5 143 100,0

Analisando-se apenas os 143 indivíduos que não realizaram leitura do 

material informativo ou que a fizeram de modo incompleto (Tabela 7), observa-se 

que na maioria dos casos a razão apresentada foi falta de interesse (54,6%), seguida 

da falta de tempo (30,0%) e de outras razões (10,5%), com apenas 4,9% dos 

doadores alegando conhecimento prévio do material. Destaca-se que a falta de 

interesse foi mais visível entre os homens do que entre as mulheres, com percentuais 

respectivamente iguais a 58,4% e 40,0%. A análise estatística, todavia, não revelou 

associação entre as variáveis: χ2
(3gl)  = 5,0092 (p = 0,171). 
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Tabela 8 - Distribuição dos doadores de sangue segundo a  hora e a razão da 

não leitura ou da leitura incompleta do material informativo antes da triagem 

clínica. Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004 

Razão da não leitura ou da leitura incompleta do material informativo

Falta de tempo Falta de
interesse

Conhecimento
prévio Outras razões TotalHora

n % n % n % n % n %

7        9 27 34,2 41 51,9 2 2,5 9 11,4 79 100,0

9        11 13 22,8 33 57,9 5 8,8 6 10,5 57 100,0

> 11   3 42,9   4 57,1 - - - -   7 100,0

Total 43 30,0 78 54,6 7 4,9 15 10,5 143 100,0

A Tabela 8 mostra que a falta de interesse como determinante da não leitura 

ou leitura incompleta do material informativo predominou nos diferentes horários de 

realização da entrevista, variando de 51,9% a 57,9%. Falta de tempo foi a razão 

alegada para 34,2% dos entrevistados entre as 7:00 e as 9:00 horas e para 22,8% 

entre 9:00 e as 11:00 horas. O reduzido número de participantes nas demais 

classificações dificulta o estabelecimento de um padrão de distribuição. Agrupando-

se as categorias “conhecimento prévio” com “outras razões”, a análise estatística não 

mostrou associação entre as variáveis: χ2
4gl = 3,8050 (p = 0,433).  
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Tabela 9 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o dia da semana e o 

tempo da triagem clínica. Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 

2004. 

Tempo da triagem clínica (minutos)

< 3 3       6 6        9 > 9 TotalDia da semana

n % n % n % n % n %

Segunda 14 36,8 18 47,4  6 15,8 - -  38 100,0

Terça  7 18,4 21 55,3  6 15,8 4 10,5  38 100,0

Quarta  5 41,7  7 58,3 - - - -  12 100,0

Quinta 13 39,4 14 42,4  3  9,1 3  9,1  33 100,0

Sexta  9 60,0  4 20,6  1  6,7 1  6,7  15 100,0

Sábado 42 49,4 32 37,6  9 10,6 2  2,4  85 100,0

Domingo 60 46,1 50 38,5 19 14,6 1  0,8 130 100,0

Total 150 42,7 146 41,6 44 12,5 11 3,2 351 100,0

A Tabela 9 mostra o tempo da triagem clínica de acordo com o dia da semana 

em que foi realizada. Chama a atenção que 150 entrevistas (42,7%) foram realizadas 

em um período de tempo máximo de 3 minutos, e que 146 (41,6%) tiveram uma 

duração entre 3 e 6 minutos. Por outro lado, nas categorias de tempo equivalentes a 6 

a 9 minutos e a mais de 9 minutos de duração foram encontrados apenas 12,5% e 

3,2% das entrevistas, respectivamente. Em relação aos dias da semana, observa-se 

uma distribuição irregular dos tempos utilizados, sem qualquer tendência a um 

padrão definido.  Agrupando-se os  tempos “>9 minutos” e “entre 6 e 9 minutos”, a 

análise estatística não mostrou associação entre as variáveis: χ2 (12gl) = 17,4224 (p = 

0.134).  
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Tabela 10 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o número total de 

doadores por dia que compareceram ao serviço e o tempo da triagem clínica. 

Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Tempo da triagem clínica (minutos)

< 3 3       6 6       9 > 9 TotalDoadores por
dia

n % n % n % n % n %

< 50  36 39,2  38 41,3 13 14,1  5 5,4  92 100,0

51 -  100  55 40,4  61 44,9 15 11,0  5 3,7 136 100,0

101 -  150  28 34,6  36 44,4 16 19,8  1 1,2   81 100,0

> 150  31 73,8  11 26,2 - - - -   42 100,0

Total 150 42,7 146 41,6 44 12,5 11 3,2 351 100,0

Conforme pode ser visto na Tabela 10, ocorreu maior inclusão de 

participantes em dias em que o número de doadores que compareceram ao Serviço 

situou-se entre 51 e 100 (136). O segundo lugar foi ocupado pelos dias com menos 

de 50 doadores (92), seguido pelas categorias de 101 a 150 (81) e acima de 150 

doadores (42). Observa-se que o aumento de 50 a 150 no número de doadores por dia 

manteve aproximadamente constantes e ao redor de 40% os percentuais de triagens 

clínicas realizadas em até 3 minutos. Todavia, a elevação do número de doadores a 

mais de 150 por dia foi seguida de um aumento considerável do percentual de 

entrevistas muito rápidas, o qual atingiu 73,8%. Nesta mesma categoria de doadores 

por dia, ocorreu uma redução do percentual de entrevistas entre 3 e 6 minutos 

(26,2%), não tendo ocorrido nenhuma triagem clínica com duração superior a 6 

minutos. Agrupando-se os  tempos “< 9 minutos” com  “6 a 9 minutos”, a análise 

estatística  mostrou associação entre as variáveis: χ2
(6gl)  = 23,1195 (p = 0,001). 

Agrupando-se  os tempos “≥ 6 minutos” e  “+ 6 minutos”: χ2
(3gl) = 10,6899 (p= 

0,014).  
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Tabela 11 - Distribuição dos doadores de sangue segundo os triadores e o tempo 

da triagem clínica. Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Tempo da triagem clínica (em minutos)
Triador

n Média Mediana Desvio Padrão Amplitude de
Variação

1 18 3,8 5 1,3 2,2 6,3

2 70 2,3 5 0,5 1,4 3,7

3 10 3,2 5 0,7 2,5 4,7

4 42 3,6 5 2,6 1,4 18,2

5 30 2,0 5 0,9 1,2 4,3

7 15 5,7 5 4,1 1,9 17,6

8 40 3,8 5 1,2 2,4 6,6

9 7 6,4 5 0,9 5,0 7,7

11 46 5,2 5 2,3 2,3 15,0

13 24 3,8 5 1,7 2,0 7,8

14 16 3,8 5 1,3 1,7 7,1

15 26 7,2 5 1,7 4,7 10,8

17 7 6,0 5 1,3 3,8 7,9

Total 351 3,9 3,2 2,3 1,2 18,2

Obs. Os triadores de números 6, 10, 12 e 16 não realizaram a triagem clínica no 

período da pesquisa. 

A tabela 11 mostra que apenas 4 dos 17 entrevistadores do Serviço não 

conduziram triagem clínica à época da realização da pesquisa e que os 13 

profissionais incluídos contribuíram com números de triagens que variaram de 7 a 

70. A média geral do tempo de entrevista atingiu um valor de 3,9 minutos (desvio 

padrão igual a 2,3), tendo oscilado entre 2 e 7,2 minutos. A mediana de todo o grupo 

foi de 3,2 minutos, com valores individuais iguais a 5 minutos. A amplitude de 

variação do conjunto de triadores foi de 1,2 a 18,2 minutos. 



Resultados 
 

36

Tabela 12. Distribuição dos doadores de sangue segundo a hora da entrevista e o 

entendimento do termo de consentimento. Centro Regional de Hemoterapia de 

Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do termo de consentimento

Bom Regular Ruim TotalHora

n % n % n % n %

7        9 91 50,8 35 19,6 53 29,6 179 100,0

9       11 85 55,9 34 22,4 33 21,7 152 100,0

> 11 15 75,0   1   5,0   4 20,0   20 100,0

Total 191 54,4 70 20,0 90 25,6 351 100,0

A compreensão do termo de consentimento, por parte dos doadores, foi 

considerada como boa em 54,4%, regular em 20,0% e ruim em 25,6% (Tabela 12). 

Os percentuais de bom entendimento mostraram uma tendência crescente à medida 

que avançava a hora de realização da entrevista, passando de 50,8% a 75,0%, 

respectivamente nos horários de 7:00 às 9 horas e após as 11:00 horas.  

Inversamente, os percentuais de compreensão regular e ruim se reduziram com o 

avançar da hora. A análise estatística, entretanto, não evidenciou associação entre as 

variáveis: χ2
(4gl) = 7,0061 (p = 0,136). Agrupando-se as categorias “7 às 9 horas” com 

“9 às 11 horas”: χ2
(2gl) = 4,2892 (p= 0,117). 
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Tabela 13 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o tempo da triagem 

clínica e o entendimento do termo de consentimento. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do termo de consentimento

Bom Regular Ruim Total
Tempo

(minutos)
n % n % n % n %

≤ 3 57 38,0 35 23,3 58 38,7 150 100,0

3        6 86 58,9 30 20,6 30 20,5 146 100,0

6        9 38 86,3   5 11,4   1 2,3  44 100,0

> 9 10 90,9 - -   1 9,1   11 100,0

Total 191 54,4 70 20,0 90 25,6 351 100,0

A Tabela 13 mostra uma tendência nitidamente ascendente nos percentuais de 

bom entendimento do termo de consentimento à medida que se eleva a duração da 

entrevista, passando de 38,0%, com tempo inferior a 3 minutos, para 90,9% quando o 

tempo ultrapassa 9 minutos. Em conseqüência, os percentuais de entendimento 

regular e ruim mostram tendência inversa, com os maiores valores estando 

concentrados nos tempos mais reduzidos. A  análise estatística mostrou associação 

entre as variáveis: χ2
(6gl)  = 45,5711 (p < 0,001). 
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Tabela 14 - Distribuição dos doadores de sangue segundo os triadores e o 

entendimento do termo de consentimento. Centro Regional de Hemoterapia de 

Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do termo de consentimento

Bom Regular Ruim TotalTriador

n % n % n % n %

1  11   61,1   3 16,7  4 22,2 18 100,0

2   21   30,0 17 24,3 32 45,7 70 100,0

3    6   60,0   1 10,0   3 30,0 10 100,0

4   19   45,2 11 26,2 12 28,6 42 100,0

5   14   46,7   4 13,3 12 40,0 30 100,0

7     6   40,0    3 20,0   6 40,0 15 100,0

8   21   52,5  12 30,0   7 17,5 40 100,0

9    5   71,4     2 28,6 - - 7 100,0

11   30   65,2    11 23,9   5 10,9 46 100,0

13   17   70,8      3 12,5   4 16,7 24 100,0

14    8   50,0      3 18,8   5 31,2 16 100,0

15   26 100,0   - - - - 26 100,0

17    7 100,0    - - - - 7 100,0

Total 191 54,4 70 20,0 90 25,6 351 100,0

Obs. Os triadores de números 6, 10, 12 e 16 não realizaram triagem clínica no 

período da pesquisa. 

Conforme visto na Tabela 14, os percentuais de boa compreensão do termo de 

entendimento apresentaram variações acentuadas de acordo com o triador, indo de 

um mínimo de 30,0% a um máximo de 100,0%, este último sendo verificado em 

apenas dois deles. Valores percentuais iguais ou superiores à 40% de entendimento 

considerado ruim foram observados em três triadores. 
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Tabela 15 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o grau de instrução e 

o entendimento do termo de consentimento.  Centro Regional de Hemoterapia 

de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do termo de consentimento

Bom Regular Ruim TotalGrau de instrução

n % n % n % n %

< 4 anos  39 52,0 14 18,7 22 29,3   75 100,0

Ens. fundamental completo  76 52,1 31 21,2 39 26,7 146 100,0

Ens. médio completo  54 54,5 20 20,2 25 25,3   99 100,0

Ens. superior inc. e comp.  22 71,0   5 16,1   4 12,9   31 100,0

Total 191 54,4 70 20,0 90 25,6 351 100,0

A compreensão do termo de consentimento não mostrou grande variabilidade 

em função do grau de instrução (Tabela 15), destacando-se apenas aqueles que 

tiveram acesso a ensino de nível superior, com valores mais elevados de 

entendimento considerado bom (71,0%) e mais baixos de regular (16,1%) e ruim 

(12,9%). A análise estatística não mostrou associação entre as variáveis: χ2
(6gl) = 

4,6351 (p = 0,591).  
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Tabela 16 - Distribuição dos doadores de sangue segundo  o número de 

doadores por dia e o entendimento do conceito de janela imunológica. Centro 

Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do conceito de janela imunológica

Bom Regular Ruim TotalDoadores por dia

n % n % n % n %

<  50  41 44,6 17 18,5  34 36,9  92 100,0

51         100  51 37,5 33 24,3  52 38,2 136 100,0

101       150  20 24,7 24 29,6  37 45,7   81 100,0

> 150  12 28,6 11 26,2  19 45,2   42 100,0

Total 124 35,3 85 24,2 142 40,5 351 100,0

Bom entendimento do conceito de janela imunológica (Tabela 16) foi 

verificado em 124 doadores (35,3%), tendo 85 (24,2%) mostrado entendimento 

regular e 142 (40,5%) revelado entendimento ruim. O máximo percentual de 

entendimento considerado bom atingiu 44,6%, correspondendo à situação em que o 

número de doadores por dia foi inferior a 50. À medida que ocorreu elevação do 

número de doadores verificou-se uma queda dos percentuais de boa compreensão, de 

modo particular acima do limite de 100 doadores/dia. A análise estatística da tabela 

como um todo não evidenciou associação entre as variáveis: χ2
(6gl) = 9,0671(p= 

0,170). Todavia, agrupando-se o número de participantes em até 100 e mais de 100 

por dia, percebe-se associação: χ2
(2gl) = 14,9733 (p= 0,001).  
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 Tabela 17. Distribuição dos doadores de sangue segundo o tempo da triagem clínica e o 

entendimento do conceito de janela imunológica. Centro Regional de Hemoterapia de 

Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do conceito de janela imunológica

Bom Regular Ruim Total
Tempo

(minutos)
n % n % n % n %

≤ 3 48 32,0 39 26,0 63 42,0 150 100,0

3       6 49 33,6 38 26,0 59 40,4 146 100,0

6       9 22 50,0 6 13,6 16 36,4 44 100,0

> 9 5 45,4 2 18,2 4 36,4 11 100,0

Total 124 35,3 85 24,2 142 40,5 351 100,0

A Tabela 17 mostra uma tendência crescente de percentuais de bom 

entendimento do conceito de janela imunológica à medida que aumenta o tempo de 

triagem, com o valor mais reduzido ocorrendo em entrevistas abaixo de 3 minutos 

(32,0%) e o mais elevado na faixa de tempo de 6 a 9 minutos (50,0%). Como 

conseqüência, o aumento do tempo de entrevista produz uma tendência de redução 

dos percentuais de entendimento considerados regular e ruim. Agrupando-se as 

categorias de entendimento “regular” com “ruim” e os tempos até 6 minutos com  

acima de 6 minutos, a análise estatística  mostrou associação entre as variáveis: χ2
1gl)     

= 5,4074 (p = 0,020). 
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Tabela 18 - Distribuição dos doadores de sangue segundo os triadores e o 

entendimento do conceito de janela imunológica. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do conceito de janela imunológica

Bom Regular Ruim TotalTriador

n % n % n % n %

1      6 33,3   4 22,2   8 44,5 18 100,0

2    24 34,3 17 24,3 29 41,4 70 100,0

3      2 20,0 - -   8 80,0 10 100,0

4    12 28,6   8 19,0 22 52,4 42 100,0

5    12 40,0 10 33,3   8 26,7 30 100,0

7     7 46,7   5 33,3   3 20,0 15 100,0

8    19 47,5   8 20,0 13 32,5 40 100,0

9      2 28,6   5 71,4 - -   7 100,0

11    12 26,1 14 30,4 20 43,5 46 100,0

13      8 33,3   9 37,5   7 29,2 24 100,0

14       5 31,3   2 12,5   9 56,2 16 100,0

15    13 50,0   2 7,7 11 42,3 26 100,0

17      2 28,6   1 14,3   4 57,1   7 100,0

Total 124 35,3 85 24,2 142 40,5 351 100,0

Obs. Os triadores de números 6, 10, 12 e 16 não realizaram triagem clínica no 

período da pesquisa. 

Conforme mostra a Tabela 18, bom entendimento do conceito de janela 

imunológica ocorreu no máximo em 50% dos entrevistados, e apenas por um dos 

triadores. Percentuais entre 40% e 50% foram verificados em 3 triadores, com todos 

os demais mostrando valores inferiores a 40%. Entendimento regular oscilou de 0% a 

71,4%, ao passo que a variação de entendimento ruim foi de 0% a 80,0%. 
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Tabela 19 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o grau de instrução e 

o entendimento do conceito de janela imunológica. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do conceito de janela imunológica

Bom Regular Ruim TotalGrau de instrução

n % n % n % n %

< 4 anos 17 22,6 20 26,7 38 50,7   75 100,0

Ens. fundamental completo 48 32,9 34 23,3 64 43,8 146 100,0

Ens. médio completo 43 43,4 24 24,3 32 32,3   99 100,0

Ens. superior inc. e comp. 16 51,6  7 22,6   8 25,8   31 100,0

Total 124 35,3 85 24,2 142 40,5 351 100,0

A Tabela 19 evidencia uma relação direta entre grau de instrução e melhor 

entendimento do conceito de janela imunológica, que passa de 22,6%, entre aqueles 

com menos de 4 anos de escolaridade, a 51,6%, nos que tiveram acesso a ensino 

superior. Como conseqüência, percebe-se uma redução dos percentuais de 

entendimento regular e, principalmente, de entendimento ruim, à medida que se 

eleva o grau de escolaridade dos doadores. A análise estatística mostrou associação 

entre as variáveis: χ2
(6gl) = 13,7006 (p = 0,033). Agrupando-se as categorias de grau 

de escolaridade “<4 anos” com “ensino fundamental completo” e “ensino médio 

completo” com “ensino superior incompleto e completo”: χ2
(2gl) = 10,7117 (p = 

0,005). 
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Tabela 20 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o tempo da triagem 

clínica e o entendimento do comportamento de risco para AIDS. Centro 

Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do comportamento de risco para AIDS

Bom Regular Ruim Total
Tempo

(minutos)
n % n % n % n %

≤ 3 121 80,6 28 18,7 1 0,7 150 100,0

3       6 117 80,1 27 18,5 2 1,4 146 100,0

6       9  37 84,1  7 15,9 - -  44 100,0

> 9  11 100,0 - - - -  11 100,0

Total 286 81,5 62 17,7 3 0,8 351 100,0

A grande maioria dos doadores (286, ou 81,5%) referiu bom conhecimento 

sobre comportamento de risco para AIDS (Tabela 20), com 17,7% apontando 

conhecimento regular e apenas 3 (0,8%) situando-se na categoria de entendimento 

ruim. Os percentuais de bom entendimento mantiveram-se ao redor de 80% e muito 

próximos entre si quando os tempos de entrevista variaram de menos de 3 minutos 

até 9 minutos, atingindo 100,0% nos 11 doadores cujas entrevistas duraram mais de 9 

minutos. Agrupando-se as categorias de entendimento “regular” e “ruim”, a análise 

estatística não mostrou associação entre as variáveis: χ2
(3gl) = 2,9395 (p = 0,401). 

Mantendo-se o mesmo agrupamento anterior a agrupando-se a variável tempo em 2 

categorias (até 6 minutos e acima de 6 minutos): χ2
(1gl) = 2,5809 (p = 0,108).  
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Tabela 21 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o grau de instrução e 

o entendimento do comportamento de risco para AIDS. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do comportamento de risco para AIDS

Bom Regular Ruim TotalGrau de instrução

n % n % n % n %

< 4 anos 51 68,0 21 28,0 3 4,0  75 100,0

Ens. fundamental completo 118 80,8 28 19,2 - - 146 100,0

Ens. médio completo 86 86,9 13 13,1 - -  99 100,0

Ens. superior inc. e comp. 31 100,0 - - - -  31 100,0

Total 286 81,5 62 17,7 3 0,8 351 100,0

Como mostrado na Tabela 21, ocorreu uma tendência francamente ascendente 

nos percentuais de entendimento do comportamento de risco para AIDS à medida 

que aumentou o nível de instrução, passando de um mínimo de 68,0%, entre os que 

tem menos de 4 anos de escolaridade, a 100,0%, naqueles com acesso a ensino 

superior. Entendimento ruim foi verificado em apenas 3 indivíduos, todos com 

menos de 4 anos de escolaridade. Agrupando-se as categorias de entendimento 

“regular” com “ruim”, a análise estatística mostrou associação entre as variáveis: 

χ2
(3gl)  = 18,0255 (p < 0,001).  
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Tabela 22 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o tempo da triagem 

clínica e o entendimento do comportamento de risco para as hepatites B e C. 

Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do comportamento de risco para as hepatites B e C

Bom Regular Ruim Total
Tempo

(minutos)
n % n % n % n %

≤ 3 12 8,0 19 12,7 119 79,3 150 100,0

3        6 13 8,9 21 14,4 112 76,7 146 100,0

6        9 3 6,8 9 20,5 32 72,7 44 100,0

> 9 2 18,2 2 18,2 7 63,6 11 100,0

Total 30 8,6 51 14,5 270 76,9 351 100,0

A Tabela 22 mostra que a maioria dos participantes (270, ou 76,9%) 

apresentou entendimento ruim do comportamento de risco para as hepatites B e C, 

seguida de 14,5% de entendimento regular e de apenas 30 doadores (8,6%) que 

referiram bom entendimento desta variável. A análise pelo tempo da triagem revela 

percentuais sempre muito baixos de bom entendimento, com valores inferiores a 

10,0% mesmo quando a entrevista teve uma duração de até 9 minutos. Agrupando-se 

as categorias de entendimento “regular” com “ruim”, a análise estatística não 

mostrou associação entre as variáveis: χ2
(3gl) = 1,5559 (p = 0,669). 
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Tabela 23 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o grau de instrução e 

o entendimento do comportamento de risco para as hepatites  B e C. Centro 

Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do comportamento para de risco para as
hepatites B e C

Bom Regular Ruim TotalGrau de instrução

n % n % n % n %

< 4 anos  5 6,7  1 1,3 69 92,0  75 100,0

Ens. fundamental completo  7 4,8 18 12,3 121 82,9 146 100,0

Ens. médio completo  7 7,1 25 25,2 67 67,7  99 100,0

Ens. superior inc. e comp. 11 35,5  7 22,6 13 41,9  31 100,0

Total 30 8,6 51 14,5 270 76,9 351 100,0

Na Tabela 23 percebe-se que aproximadamente 1/3 dos indivíduos com grau 

de instrução superior apresentou um percentual de bom entendimento do 

comportamento de risco para as hepatites B e C. Estes percentuais foram sempre 

inferiores a 10,0% nos doadores com os demais graus de instrução, mesmo naqueles 

que concluíram o ensino médio (7,1%). Chama a atenção que os percentuais de 

entendimento ruim oscilaram de 41,9%, entre aqueles com nível superior de 

instrução, a 92,0%, entre os que tem menos de 4 anos de escolaridade. A análise 

estatística revelou associação entre as variáveis: χ2
(6gl) = 56,9007 (p< 0,001). 

Agrupando-se as categorias de grau de instrução até ensino médio completo e 

cotejando-as com a categoria “ensino superior completo”: teste exato de Fisher – p< 

0,001).  
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Tabela 24 - Distribuição dos doadores de sangue segundo o grau de instrução e 

o entendimento do conceito de auto-exclusão. Centro Regional de Hemoterapia 

de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do conceito de auto-exclusão

Bom Regular Ruim TotalGrau de instrução

n % n % n % n %

< 4 anos 60 80,0 11 14,7 4 5,3 75 100,0

Ens. fundamental completo 129 88,4 13 8,9 4 2,7 146 100,0

Ens. médio completo 97 98,0   2 2,0 - - 99 100,0

Ens. superior inc. e comp. 30 96,8   1 3,2 - - 31 100,0

Total 316 90,0 27 7,7 8 2,3 351 100,0

A Tabela 24 revela que a grande maioria dos doadores (316, ou 90,0%) 

apresentou um bom entendimento do conceito de auto-exclusão, com apenas 7,7% e 

2,3% mostrando entendimentos regular e ruim, respectivamente. Os percentuais de 

bom entendimento variaram de 80,0%, naqueles com menos de 4 anos de 

escolaridade, a valores próximos de 100,0%, nos que completaram o ensino médio e 

tiveram acesso a ensino superior. Agrupando-se as categorias de entendimento 

“regular” e “ruim”, a análise estatística mostrou associação entre as variáveis: χ2
(3gl) 

= 17,4006 (p = 0,001). 
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Tabela 25 - Distribuição dos doadores de sangue segundo a forma de explicação 

do termo de auto-exclusão e o seu entendimento. Centro Regional de 

Hemoterapia de Ribeirão Preto, 2004. 

Entendimento do conceito de auto-exclusão

Bom Regular Ruim Total

Explicação

do termo

de auto-exclusão n % n % n % n %

Adequada 209 98,1 3  1,4 1 0,5 213 100,0

Inadequada 105 78,3 23 17,2 6 4,5 134 100,0

Não explicou   2 50,0   1 25,0 1 25,0     4 100,0

Total 316 90,0 27 7,7 8 2,3 351 100,0

A tabela 25 revela que explicação adequada do termo de auto-exclusão 

ocorreu para 213 dos doadores de sangue (60,7%), tendo sido inadequada para 134 

(38,2%) e não realizada para 4 deles. Os percentuais de bom entendimento foram 

iguais a 98,1% para os que receberam explicação adequada, 78,3% para os tiveram 

explicação inadequada e 50,0%  nas situações em que a explicação não foi realizada. 

Agrupando-se as categorias de entendimento “regular” com “ruim” e as categorias de 

explicação “inadequada” com “não explicou”, a análise estatística revelou 

associaçãoentre as variáveis: χ2
(1gl) = 39,5319 (p<0,001). 
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O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), passou a funcionar 

com a responsabilidade de Centro de Referência Regional em Hemoterapia 

(Hemocentro) em 1990, como estratégia do Governo do Estado de São Paulo para 

melhorar a qualidade dos serviços de Bancos de Sangue existentes na época. Esta 

implantação veio de encontro às exigências do Ministério da Saúde, que tinha como 

meta ampliar os serviços públicos de hemoterapia, visando melhoria da qualidade e 

da segurança transfusional 107. 

Em 11 de novembro de 1994, através do Decreto nº 39509, foi aprovada a 

criação do Centro Regional de Hemoterapia (CRHRP), ligado ao HCFMRP-USP. 

Atualmente, o Centro é a sede de um complexo que engloba outras treze unidades 

próprias, incluindo 4 Núcleos de Hemoterapia, 4 Unidades de Hemoterapia, 1 Posto 

de Coleta e 4 Agências Transfusionais. Em conjunto, este complexo é responsável 

por mais de 95% do sangue coletado e pelos hemocomponentes distribuídos a uma 

região com 187 municípios, e aproximadamente 3,7 milhões de habitantes 109. 

Em atendimento as normatizações técnicas (RDC), a partir de setembro de 

1996 foi implantado para os doadores o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e, em fevereiro de 2003, foi introduzido o processo de auto-exclusão. 

Em 1997, o Hemocentro iniciou a implantação do Sistema de Garantia da 

Qualidade, para padronização de todos os seus procedimentos, desde a captação dos 

doadores até a transfusão. Isto culminou, em novembro de 1999, com a certificação 

ISO 9002 em todo o ciclo do sangue, passando a ser o primeiro Hemocentro público 

a contar com a totalidade de suas operações certificadas.  

Em setembro de 2003, o CRHRP obteve a acreditação da American 

Association of Blood Banks (AABB), que é a modalidade preferencial de acreditação 

para bancos de sangue, medicina transfusional e gerenciamento do sangue. 

Prosseguindo em seu empenho para uma hemoterapia de qualidade, o CRHRP 

obteve a re-certificação ISO em fevereiro de 2004, agora na nova ISO 9001:2000. O 

CRHRP tem sido um centro de referência para pesquisas pioneiras em diversas áreas 

relacionadas à hemoterapia, imunohematologia e clonagem, dentre outras. 

Para permitir um controle rigoroso dos registros, consulta de fácil acesso e 

armazenamento seguro dos dados, o CRHRP utiliza um sistema informatizado de 
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banco de dados (Sistema de Controle de Doadores e Laboratórios), centralizado e 

único, que permite acesso on line a todas as informações. 

Desde a implantação do Hemocentro, em 1990, não houve nenhum estudo na 

Instituição que abordasse o tema desta pesquisa, apesar da sua relevância e da 

necessidade de se estudar o processo de triagem. A sua realização foi possível graças 

à ajuda de diferentes profissionais, não só do CRHRP, mas também do Departamento 

de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, desde o seu 

planejamento até a sua finalização.  

A equipe de triagem do CRHRP inclui médicos e enfermeiros, que recebem 

treinamentos padronizados com relação às certificações de qualidade, normatizações 

técnicas e rotinas específicas do serviço. Por trabalharem em escala de revezamento, 

nem todos os profissionais que realizam a triagem clínica participaram da pesquisa. 

Os 13 triadores participantes englobam 12 enfermeiras e somente 1 médico. 

O estudo foi programado para ser realizado durante todos os dias e horários 

de atendimento dos doadores, tentando assim atingir uma amostra que fosse mais 

próxima da população de doadores do serviço. Nos dias de realização da pesquisa o 

número de doadores de sangue entrevistados variou de 1 a 26.  

Do total de 30.568 doadores atendidos em 2003 no CRHRP, 11.227 (36,7%) 

eram primo doadores, dos quais 2.456 (21,9%) foram considerados inaptos. O 

percentual de primo doadores neste período foi superior ao observado no Brasil 

(30,1%) e na região Sudeste (32,8%) 115 . 

Com o objetivo de tentar identificar um tempo médio de triagem clínica 

adequado para que o doador pudesse receber as informações pertinentes ao processo 

de seleção, foram feitas 58 entrevistas pelo pesquisador. O tempo médio destas 

triagens foi de 11,9 minutos, com desvio padrão igual a 1,8 e amplitude de variação 

de 7,5 a 17,5 minutos. Estes resultados diferem de modo evidente do encontrado na 

investigação, que apontou valores iguais a 3,9 minutos para a média, 2,3 para o 

desvio padrão e 1,2 a 18,2 minutos para a amplitude de variação. Esta grande 

diferença nos tempos pode ser parcialmente explicada por alguns fatores. Em 

primeiro lugar, deve-se ter em conta que o pesquisador não tinha a preocupação em 

atender a demanda, uma vez que era um profissional a mais no turno. Deve-se ainda 

considerar que o pesquisador tinha conhecimento das variáveis incluídas no estudo, o 
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que permite antever que ele, naturalmente, tendeu a enfatizar tais variáveis, com 

vistas a passar o maior número possível de informações. A propósito, os doadores 

que participaram desta triagem não responderam posteriormente o questionário para 

avaliação do entendimento do processo, não tendo assim feito parte da pesquisa.  

Courtois 13 at al., em pesquisa realizada em 5 serviços de hemoterapia na 

França, entre maio de 1995 e janeiro de 1996, encontraram dados interessantes com 

relação ao tempo da triagem clínica. O tempo médio foi de 11 minutos, porém 

observou-se diferença entre doadores aceitos e rejeitados, com valores 

respectivamente iguais a 10,9 e 14,1 minutos. Esta diferença é esperada, em função 

da necessidade de explicações mais longas sobre o(s) motivo(s) da rejeição. 

Infelizmente, a pesquisa não avaliou o grau de escolaridade dos participantes, o que 

seria fundamental para permitir comparações com os dados da presente investigação. 

Todavia, permanece a dúvida sobre os determinantes de um tempo médio além do 

dobro daquele verificado em nosso meio, onde, em função do menor grau de 

instrução dos doadores, seria de se esperar que o tempo gasto na triagem fosse mais 

elevado do que num país de maior nível de desenvolvimento. 

Locke at al 11 verificaram o tempo médio da triagem clínica realizada através 

de computador em uma amostra de 294 doadores com idade de 18 a 75 anos, entre 

junho de 1990 e maio de 1991, em duas diferentes localizações do estado americano 

de Massachussets: Dedham e Boston. Os dados mostraram um tempo médio de 8 

minutos, com desvio padrão de 3,1 e mediana de 7,7 minutos. Em outra pesquisa 

realizada na França, com 1527 doadores voluntários, entre maio de 1995 e janeiro de 

1996, observou-se um tempo médio de triagem clínica de 11 minutos, variando de 10 

minutos, para doadores aceitos, a 14 minutos, para doadores rejeitados 13. 

Pesquisa realizada na Escócia, em julho de 1997, mostrou um tempo médio 

de 4 minutos, muito embora as medidas tenham sido tomadas de uma maneira pouco 

sistematizada  e o estudo tivesse envolvido a totalidade da demanda, e não apenas os 

primo doadores 8.  

Os resultados do tempo de triagem clínica observados no CRHRP situam-se 

abaixo destas descrições, especialmente se levado em consideração que apenas primo 

doadores foram incluídos no estudo. Evidentemente, tais achados são bastante 

preocupantes, pelo seu potencial de interferir com a qualidade da segurança 
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transfusional. De fato, torna-se praticamente impossível que, com um tempo inferior 

a 3 minutos, seja viável verificar os dados do doador relativos à pré-triagem (pulso, 

temperatura axilar, pressão arterial e hematócrito) e ainda interrogar o candidato 

sobre os 70 itens da triagem, que aparecem na tela do monitor. É possível que, por 

realizarem a triagem clínica diariamente, muitos triadores acabem por não ler todos 

os itens que constam na tela. Isto deve ser melhor estudado quanto à sua eventual 

ocorrência, uma vez que, como demonstrado por Zuck at al., a triagem clínica feita 

com sistemas informatizados tende a reduzir os erros e omissões de questões por 

parte do triador 102. A preocupação com o tempo reduzido vai além da abordagem 

das 70 questões da triagem clínica, pois se supõe que o triador ainda explique com 

clareza o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, além de responder eventuais 

dúvidas do candidato.   

Apesar da presente pesquisa não ter comparado o número de doadores/dia 

com o número de funcionários escalados no turno para as diferentes etapas do 

processo de seleção, chama a atenção que elevadas proporções de tempos reduzidos 

de triagem foram verificados mesmo em dias de baixa demanda de doadores, 

neutralizando a idéia de que o excesso de candidatos na sala de espera possa ser um 

fator primordial na determinação dos tempos curtos de triagem. 

Como seria de se esperar, o tempo da triagem clínica interfere diretamente no 

entendimento de conceitos fundamentais, como comportamento de risco para 

doenças, janela imunológica e, principalmente, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Tempos maiores de 9 minutos elevaram o bom entendimento do  Termo 

de Consentimento para percentuais acima de 90%, ocorrendo tendência inversa à 

medida que se reduziu o tempo usado na triagem. Interessante notar que a elevação 

no número de doadores/dia também interferiu negativamente no entendimento do 

conceito de janela imunológica, embora, como acima mencionado, não tivesse 

guardado uma relação direta com o tempo de triagem.  

Isto reforça as recomendações de Stigum at al 7, no sentido de que, durante o 

processo de triagem clínica, os triadores devem enfatizar sempre as questões 

específicas, principalmente informações pertinentes a comportamentos de risco.  

A grande predominância de doadores do sexo masculino encontrada no 

CRHRP (75,5%) ultrapassa os valores do Ministério da Saúde, que mostra 
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percentuais de 62,4%, para o Brasil como um todo, e de 61,0% para a região Sudeste 
115. Uma possível explicação é o fato de Ribeirão Preto atrair muitos migrantes de 

outras partes do País, tendo um grande contingente deles trabalhando em atividades 

agrícolas, especialmente no cultivo e corte da cana de açúcar. Como mais da metade 

dos doadores desta casuística reside na região de Ribeirão Preto, é de se esperar que 

muitos deles façam parte deste conjunto de migrantes, composto na sua maioria por 

indivíduos do sexo masculino. 

Recentemente, Glynm at al.88 demonstraram preocupação com relação às 

características demográficas dos doadores, uma vez que a elas podem se associar 

determinados comportamentos de risco. Assim, o conhecimento destas características 

em nosso meio reveste-se de importância, na medida que pode orientar a definição de 

grupos mais vulneráveis a determinados fatores de risco.  

Vale mencionar que Wy at al 81, entre 1991 e 1996, encontraram nos Estados 

Unidos percentuais de primo doadores iguais a 52,4%, para o sexo masculino, e 

47,6%, para o sexo feminino. Isto demonstra que existe um grande potencial de 

doadoras de sangue a ser explorado, tanto no CRHRP como no Brasil como um todo, 

reforçando a necessidade de medidas eficazes de atração deste contingente ainda 

pouco explorado em nosso meio.  

Apesar de não ter sido encontrado nenhum resultado positivo para o HIV 

nesta amostra, Kitayaporn at al. 35 mostraram maior prevalência de anti-HIV em 

doadores jovens e do sexo masculino, justamente a população predominante entre os 

doadores brasileiros, em geral, e do CRHRP, em particular. Também a distribuição 

por estado civil mostrou que os doadores desta pesquisa se assemelham ao conjunto 

de doadores brasileiros. 

Os dados do CRHRP evidenciam que existem diferentes graus de 

entendimento do doador para as questões e ou explicações que lhe são feitas. Este 

processo é muito complexo e inicia-se no cadastro do doador no Serviço, quando há 

obrigatoriedade de entrega do material impresso informativo. É nesta obrigatoriedade 

que se inicia o mecanismo de proteção, principalmente para o receptor. O estudo 

mostrou que 11,4% dos doadores não receberam tal material, de modo especial nos 

finais de semana, quando ocorre aumento da demanda.  
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Dados do Ministério da Saúde 115 apontam percentuais de não recebimento de 

informação/orientação antes da doação de sangue iguais a 27,3%, para o País, e 

28,9%, para a região Sudeste, embora não mencionem se a informação foi feita 

através de material informativo ou oral. A comparação destes dados com a presente 

pesquisa fica parcialmente prejudicada pelo fato de que 21,2%, dos 311 que 

receberam o material informativo, não realizaram a sua leitura. 

As possíveis razões que levam os serviços de hemoterapia do País a não 

cumprir a normatização da RDC, conseqüentemente comprometendo a qualidade 

transfusional, devem incluir deficiência de sistemas de hemovigilância, 

desestruturação de serviços, carência de profissionais qualificados e insuficiência de 

recursos financeiros para atender a demanda. 

Deve ser ressaltado que o perfil dos doadores do CRHRP, em termos de 

escolaridade, se assemelha ao da população brasileira, com mais de 70% tendo 

cursado apenas até o Ensino Fundamental Completo. A título de comparação, uma 

pesquisa entre primo doadores nos Estados Unidos 81 mostrou um percentual de 

12,1% de escolaridade equivalente ao Ensino Fundamental no Brasil. Esta baixa 

escolaridade em nosso meio implica maiores dificuldades de bom entendimento, 

particularmente de conceitos mais complexos, como o de janela imunológica, 

referido por apenas 22,6% daqueles com até 4 anos de freqüência à escola. Vale 

recordar, todavia, que somente 51,6% dos doadores com acesso ao terceiro grau 

revelaram bom entendimento deste mesmo conceito, o que aponta para falhas na 

transmissão da informação.  

Huhege at al. 56 apontam que doadores com menor grau de instrução 

apresentam maior dificuldade de entendimento do material informativo e que isto 

pode acarretar falhas na identificação de pertencerem a grupos de risco.  

Outra questão que merece ser analisada é a razão de não leitura do material 

informativo. Dos que referiram não tê-lo feito por “outras razões”, 7,0% alegou falta 

de óculos e 3,5% analfabetismo. Estas situações deverão merecer atenção por parte 

dos entrevistadores no sentido de detectá-las, inclusive as formas mais sutis de 

analfabetismo, o dito funcional, gerando a necessidade de que a equipe de 

enfermagem realize a leitura e explicação de forma mais cuidadosa, tanto das 

instruções gerais como do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Merece destaque que apenas 32,2% referiram leitura cuidadosa e que 33,6% 

informaram ter aprendido alguma informação nova sobre AIDS/HIV. Conquanto este 

último percentual possa refletir um conhecimento razoável sobre o problema 

específico do HIV por parte de 2/3 dos doadores, deve ser referido que não existe 

uma padronização destes materiais informativos nos serviços de hemoterapia. Seria 

importante a validação destes impressos, baseada principalmente no grau de 

instrução da comunidade onde o serviço está instalado.  

Em Hong Kong 15, um estudo com 2162 doadores voluntários mostrou que 

14% dos doadores não leram completamente o material informativo e somente 

23,6% leram-no de forma cuidadosa.  

Uma extensa pesquisa realizada na Holanda 97, envolvendo 57000 doadores 

em diferentes anos, evidenciou percentuais superiores a 97% de recebimento do 

material informativo, porém inferiores a 54% de leitura cuidadosa, o que demonstra 

que, mesmo num país desenvolvido, a simples entrega do material pode não ser 

suficiente para que o doador adquira conhecimentos dos quais precisa. 

Chama muito a atenção que falta de interesse e falta de tempo representaram 

percentuais respectivamente iguais a 54,6% e 30,0% dos motivos alegados para a não 

realização da leitura. É estranho que mais da metade de primo doadores manifeste 

indiferença acerca de um procedimento naturalmente invasivo e que, via de regra, 

causa algum grau de desconforto e receio. Embora isto possa estar parcialmente 

associado ao nível de escolaridade, justifica-se o aprofundamento de investigações 

que lancem alguma luz sobre os seus determinantes.  

Verificou-se uma variabilidade significativa de bom entendimento do 

conceito de janela imunológica de acordo com o triador, não tendo, porém, nunca 

ultrapassado a marca de 50%. Num caso extremo, o percentual de entendimento ruim 

atingiu 80% dos candidatos à doação. É claro que esta situação merece uma reflexão 

profunda por parte da Instituição, com vistas à introdução de correções rápidas e 

eficazes. 

Nos 31 dias de realização da pesquisa o número de doadores que compareceu 

ao Serviço variou de 25 a 195, com uma média de 87,4 e um desvio padrão de 44,8. 

A pesquisa evidenciou que o número de doadores por dia interfere diretamente no 
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tempo da triagem clínica, com grande potencial de influenciar a qualidade 

transfusional. 

Gutiérrez at al. 31 destacam a importância de otimizar o fluxo dos doadores 

durante o processo de seleção, para tentar reduzir o seu tempo de permanência no 

serviço. Evitar aglomerações e motivar o doador a retornar são fatores relevantes. 

Observou-se que nos dias em que o número de doadores é menor estas medidas são 

mais facilmente aplicadas, tornando-se prejudicadas quando o número de doadores 

por dia ultrapassa a marca de 100. Na nossa situação, cumpre destacar que a grande 

concentração de doadores em finais de semana é um fato de difícil modificação, uma 

vez que decorre da maior facilidade de comparecimento ao Serviço por indivíduos 

que trabalham ao longo da semana, muitas vezes em cidades outras que não Ribeirão 

Preto. 

Em pesquisa realizada nos EUA 99, aborda-se a questão da perda de 

potenciais doadores devido, entre outros fatores, à regulação e rejeição inadequadas, 

baixos investimentos para recrutamento de doadores e falta de recursos financeiros. 

A propósito, aprimorar o processo de seleção de modo a rejeitar adequadamente 

candidatos identificados como de risco é um objetivo a ser alcançado pelos serviços 

de hemoterapia, pois não apenas representa um fator de proteção para os receptores, 

mas também interfere diretamente na redução de custos.  

Davey 71, em revisão sobre o assunto, concluiu que questionários muito 

longos podem tornar o doador desatento.  Sugere, assim, que aprimorar a qualidade 

do material informativo, bem como do questionário usado na triagem clínica, pode 

melhorar a atenção do doador no processo de seleção, facilitando a identificação de  

doadores de risco e a não desqualificação de doadores sadios.  

Uma transfusão isenta de doenças que possam ser transmitidas é um objetivo 

a ser alcançado por toda equipe que trabalha neste processo, desde os agentes 

captadores até o médico que prescreve o hemocomponente. Como ainda não se 

dispõe de condições técnicas para assegurar produtos 100% seguros, os serviços 

utilizam meios para tentar identificar doadores que poderiam estar em período de 

janela imunológica, visando excluí-los do processo de doação. 

Durante a triagem clínica o triador faz perguntas pertinentes aos 

comportamentos de risco para as diferentes doenças que possam ser transmitidas pela 
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transfusão. Relatos da literatura divergem a respeito da eficácia deste método em 

doadores em período de janela imunológica.  

Neste estudo, apenas 5 doadores (1,4%) se auto-excluíram do processo e 

nenhum deles apresentou resultados sorológicos positivos, muito embora não se 

tenha levantado informações relativas a pertencerem ou não a grupos de risco, ou se 

fizeram soroconversão.  

De acordo com Beal 1O3, nem sempre o doador está preparado para ser 

verdadeiro e honesto durante o processo de seleção, devido a uma variedade de 

razões. Além disso, o autor refere que doadores com sorologia positiva não foram 

adequadamente esclarecidos ou não haviam entendido sobre comportamentos de 

risco, durante o processo de seleção. 

É evidente que doadores com melhor grau de instrução têm maior 

probabilidade de entender adequadamente as etapas do processo de auto-exclusão, 

razão pela qual esta variável deve necessariamente ser levada em consideração 

quando se pensa sobre melhorias no grau de compreensão dos candidatos. Acerca 

disso, os dados encontrados nesta pesquisa são preocupantes e demonstram que as 

causas do baixo entendimento associam-se a falhas estruturais e de processo, 

englobando deficiências de explicação, inadequação do local, impossibilidade de 

leitura adequada, não entendimento dos termos e desatenção do doador.  

Um dado que merece atenção é o desconhecimento do doador de sangue do 

CRHRP em relação ao comportamento de risco para as hepatites B e C. Este dado 

parece não se limitar à esta população, uma vez que há referência ao fato de que 

apenas 3,5% de 3607 doadores entrevistados nos Hemocentros de referência nas 

regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste pareciam saber que   hepatites 

representam motivo de rejeição para doação de sangue 115. 

Na Escócia 82, foram observados percentuais de 30% a 49% de fatores de 

risco para hepatite C em primo doadores de diferentes serviços de hemoterapia, o que 

levou o autor da investigação a enfatizar a importância de treinar os triadores para 

identificação de doadores em período de janela imunológica.  

Bom entendimento do conceito de janela imunológica foi relatado por cerca 

de 1/3 dos doadores do CRHRP, contra mais de 40% de referência a entendimento 

ruim. Embora extremamente preocupantes estes dados ainda se apresentam melhores 
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do que os estudados por Lau at al. 15, com 2162 doadores em Hong Kong, onde 

apenas 21,2% referiu saber o conceito de janela imunológica para AIDS, com os 

demais 78,8% referindo desconhecimento. Neste mesmo estudo, há relato de que 

apenas 10,2% dos doadores teriam recebido explicações sobre o tema. Este 

desconhecimento é também referido por Lefrere at al. 36, em estudo realizado em 

Paris entre janeiro de 1991 e dezembro de 1994. 

Este desconhecimento generalizado sobre um conceito tão fundamental levou 

Sazama 4, em seu trabalho intitulado “Interação entre ciência, governo e meio de 

seleção e teste de doadores”, a discutir a raiva e a ansiedade sentida por muitos 

pacientes hemofílicos com relação ao período de janela imunológica, as quais se 

justificam pelos riscos a que se acham expostos. Este assunto foi também abordado 

no estudo de Farrugia 84, segundo o qual a comunidade de pacientes hemofílicos 

pode ser um bom indicador em relação à segurança de derivados de plasma 

manufaturados. Esta situação só tende a melhorar se houverem ações adequadas do 

poder público, menos falhas nos exames sorológicos e melhor eficácia da triagem 

clínica. Korelitz 27 at al. abordam justamente a dificuldade de medir a eficiência da 

triagem clínica durante o período de janela imunológica.  

Os percentuais de adequação em relação ao conceito de auto-exclusão foram 

bastante elevados entre os doadores do CRHRP, onde a abordagem deste tópico é 

realizada durante o momento da doação. 

De acordo com van den Burb at al. 3, o tempo da triagem clínica  nem sempre 

é suficiente para que o doador possa ter um bom entendimento do processo, e os 

conceitos dos vários critérios de exclusão são difíceis de serem transmitidos aos 

doadores. 

Identificar comportamentos de risco é primordial para que se possa ter melhor 

eficiência na triagem clínica e em ações educativas prévias à doação de sangue. 

Neste estudo, os percentuais de entendimento de tais fatores foram muito mais 

elevados para a AIDS do que para as hepatites virais, independentemente do tempo 

da triagem clínica e do nível de escolaridade do doador. Este é um achado 

importante, na medida que reflete a enorme disparidade na importância conferida 

pelos doadores a estas diferentes doenças, atribuindo muito valor às questões 

relativas à AIDS e mostrando um grau de indiferença preocupante em relação as 
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hepatites. Todavia, deve-se ressaltar que mesmo para a AIDS foram observados 

percentuais de entendimento regular que merecem reflexão, localizados naqueles de 

menor nível educacional. 

O desconhecimento e pouca importância conferidos as hepatites virais 

refletem um sentimento mais ou menos generalizado na população geral e em grupos 

específicos dela. Ilustrativo disso são os achados obtidos entre profissionais do sexo 

de Ribeirão Preto, mostrando um grau de despreocupação tão evidente que se 

recusavam a comparecer ao Hospital, mesmo após terem resultados positivos 

confirmados para hepatite B e/ou C 108. Preocupa lembrar que esta população faz 

parte dos possíveis candidatos à doação de sangue nos serviços de hemoterapia, 

omitindo deliberadamente situações de risco, durante a triagem clinica.  

Em Zimbabwe, em 1994 e 1995, MacFarland at al 5 relataram que 15% dos 

1199 primo doadores  apresentaram positividade para HIV, enquanto na Noruega6 

observou-se que 2,8% de 3851 doadores responderam que haviam realizado a doação 

para ter o seu sangue testado para o HIV, uma vez que haviam tido experiências 

pregressas de risco, as quais não foram detectadas na triagem clínica. 

A propósito, uma pesquisa sobre o perfil do doador brasileiro 115 confirmou 

dados da literatura acerca da possibilidade de doadores não serem sinceros na 

triagem clínica. 

Orton at al. 86 concluíram que muitos doadores com sorologia positiva para 

hepatite C fizeram a doação para ter o seu sangue testado, utilizando o processo de 

auto-exclusão, e que muitos deles não desejariam ser rejeitado como grupo de risco 

para hepatite. Vale ressaltar que alguns doadores desconheciam os comportamentos 

de risco para a hepatite C. 

No final da triagem clínica o triador solicita a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, situação em que deve permitir ao doador a sua 

leitura, caso este mostre interesse, ou realizá-la ele próprio, junto com as explicações. 

Silvergleid 77 destaca a importância deste termo, enfatizando que o doador 

deverá ser informado sobre todos os procedimentos relativos ao ato da doação, 

incluindo os exames sorológicos que serão realizados e os riscos da doação.  

Kutner 26 alerta para a existência de inúmeros trabalhos demonstrando que 

indivíduos de comportamento de risco omitem tais fatos durante a triagem clínica, o 
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que realça a importância do entendimento do Termo e das suas implicações como um 

fator crucial no processo seletivo. Mesmo assim, o percentual total de bom 

entendimento entre os doadores do CRHRP não ultrapassou 54,4%, com valores 

muito baixos correspondendo aos menores tempos de entrevista. Em contrapartida, 

entendimento considerado bom chegou a 100% nas situações em que o tempo de 

entrevista ultrapassou 6 minutos. 

Letrere at al. 34, na França, verificaram que 13% de 74 doadores em que foi 

encontrado o vírus HIV admitiram ter conhecimento de que a sua doação poderia 

trazer danos para os pacientes, e que apesar disso não se abstiveram da doação. Em 

vista disso, Damesyn at al. 85 destacam a importância de uma boa educação para os 

doadores que omitem a verdade durante o processo de triagem clínica, 

recomendando adoção de um processo contínuo através da utilização de posters, TV, 

radio, e internet.  

Um levantamento da opinião de 3556 doadores 115 em relação aos melhores 

materiais informativos/educativos para a divulgação da doação de sangue mostrou 

preferência para folders, folhetos, panfletos e cartazes (30,4%), seguidos de 

divulgação em escolas, jornais, comunidades, empresas, praças, TV e rádio, com a 

utilização de artistas, novelas e imagens do Hemocentro (10,0%). 

Estas ações educativas poderiam ser eficazes para tentar diminuir a procura 

dos serviços de hemoterapia por indivíduos que desejam ter seu sangue testado para 

o vírus HIV. Conforme mencionado anteriormente, na Noruega foi constatado que 

2,8% de 3851 doadores de Oslo 6 tinham doado sangue para terem seu sangue testado 

para o vírus HIV. Isto demonstra que tal comportamento pode ocorrer mesmo em 

países com alto grau de desenvolvimento, cuja população tem excelentes condições 

educacionais, culturais e sócio-econômicas em relação às que residem em países em 

desenvolvimento. Em outro estudo na Noruega 7, os autores  enfatizam a importância 

de abordar o doador com questões mais específicas e fornecer informações mais 

detalhadas sobre comportamentos de risco durante o processo de seleção. 

Em considerações sobre compreensão do material informativo impresso, 

Kleinman at al. 42 destacam que ele que vem sofrendo mudanças através do tempo 

com vistas a aumentar o grau de entendimento do doador, ao mesmo tempo em que 

chamam a atenção para o fato de muitos doadores não quererem ler material extenso.  
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Levantam ainda o problema do doador não dominar o idioma do país onde se 

encontra, situação na qual se torna necessária a presença de um triador capaz de se 

comunicar com o candidato.  

Objetivando, entre outras coisas, verificar a disposição de doadores em 

retornar ao serviço com base no processo seletivo a que foram submetidos na última 

doação, Thomson at al 55 realizaram uma pesquisa através de correio com 50162 

doadores que não apresentaram sorologia positiva e não foram identificados como 

pertencentes a grupos de risco. Concluíram pela existência de queixas relativas à 

adequação do material impresso, referida como longo por cerca de 20% dos que 

responderam.  

Em Rotterdam 76, foi verificado que doadores poderiam reagir mal à uma 

intensificação da triagem clínica e, por conseguinte, deixarem de ser doadores, o que 

justifica que esforços sejam dirigidos no sentido de elucidá-los adequadamente sobre 

fatores de risco antes da doação, 

Inúmeras pesquisas 3,14,69,79 têm evidenciado as dificuldades de alguns 

doadores em enfrentar um processo no qual têm que responder um grande número de 

questões invasivas sobre sua privacidade, mantendo ao mesmo tempo equilíbrio 

emocional e honestidade nas respostas. A questão que se levanta é se tais 

dificuldades não estariam associadas ao fato destas pessoas se visualizarem como de 

comportamento potencialmente de risco.  

É forçoso reconhecer que melhorar a especificidade e a sensibilidade da 

triagem clínica é um problema mundial, cuja solução exige constantes pesquisas que 

permitam entender os complexos problemas envolvidos. McClelland at al. destacam 

a importância de se definir padrões, validá-los e comparar os resultados entre a 

população de doadores dos serviços de hemoterapia 10. 

Além de garantir a segurança transfusional, os serviços de hemoterapia 

devem ter como um dos seus objetivos perenizar como doadores a maioria dos que 

doam sangue pela primeira vez em suas vidas. Esta não é uma tarefa fácil, como 

relatado por Schreiber at al 73. Também nesse sentido são urgentemente necessárias 

pesquisas que permitam entender o comportamento do primo-doadores, de modo a 

orientar medidas que facilitem a sua transformação em doadores de repetição.  
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Embora não fosse objetivo desta pesquisa estudar a positividade sorológica 

dos doadores, é interessante mencionar que ocorreram resultados positivos nos 

seguintes percentuais: 0,56% para doença de Chagas, 0,28% para anti-HTLV I/II, 

0,28% para anti-HCV, 0,85% para sífilis e 0,46% para anti-HBC. Estes reduzidos 

percentuais podem, por um lado, refletir a relativa raridade das doenças nos 

candidatos à doação. Entretanto, podem significar também um aumento da retenção 

no processo de triagem clínica, a despeito de todas as suas limitações. 

Aprimorar a segurança transfusional deve ser um objetivo que ultrapasse os 

limites dos serviços de hemoterapia, tornando-se uma meta da sociedade como um 

todo. É neste contexto que pesquisas como esta adquirem importância crucial, uma 

vez que será apenas através da detecção e discussão dos problemas envolvidos com o 

processo que possíveis soluções poderão ser apontadas e implementadas. Não se trata 

de apontar o dedo para falhas de quem quer que seja. Trata-se, sim, de tentar 

entender problemas que potencialmente podem afetar a segurança de toda uma 

coletividade, com o objetivo nobre de colaborar para o seu entendimento e correção. 
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1. Foram observadas deficiências na entrega e leitura do material informativo 

prévio à doação, traduzidas pelo não recebimento por parte de 11,4% dos 

doadores, e leitura completa por apenas 54,0% daqueles que o receberam.  

2. O tempo de triagem clínica mostrou-se inadequado, com uma média igual há 3,9 

minutos, desvio padrão de 2,3 e amplitude de variação de 1,2 a 18,2. O valor 

médio apresentou variações segundo o triador e o número de doadores/dia que 

compareceram ao Serviço. 

3. Tempos reduzidos de triagem clínica associou-se a um maior número de 

doadores comparecendo ao Serviço/dia e ao entendimento deficiente do termo de 

consentimento e do conceito de janela imunológica. 

4. Baixo nível de escolaridade mostrou associação com não leitura ou leitura 

incompleta do material informativo, compreensão deficiente dos conceitos de 

janela imunológica, comportamento de risco para AIDS e para hepatites virais, 

além de menor compreensão do conceito de auto-exclusão. 

5. Números mais elevados de doadores comparecendo ao Serviço/dia mostrou 

associação com pior entendimento do conceito de janela imunológica. 

6. Entendimento de comportamentos de risco para AIDS foi verificado em 

proporção muito mais elevada do que para hepatites virais. 

7. Não explicação ou explicação inadequada do termo de auto-exclusão mostrou 

associação com deficiências no seu entendimento. 

8. Os dados apontam para a necessidade de uma revisão nos procedimentos de 

triagem clínica, com vistas a corrigir algumas deficiências que potencialmente 

podem afetar a qualidade transfusional. 
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ANEXO I – Questionário 

ESTUDO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PRIMO DOADORES DE 
SANGUE NO CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA DE RIBEIRÃO 
PRETO, SP. 

 

Questionário 
 

Número da triagem: ______________ 

Número da bolsa de sangue: _____________ 

Código do doador: ________________ 

1. Nº_______ 

2. TEMPO DA ENTREVISTA: _______ (em minutos) 

3. TRIADOR: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

4. DATA :____/____/____ 

5. HORÁRIO DA ENTREVISTA: ________:_______ 

6. DIA DA SEMANA:     1.= seg.; 2.= ter.; 3.= quar.; 4.= quin.; 5.= sex.; 6.= sáb.; 

7.= dom 

7. NOME: _______________________________________________________ 

8. IDADE 

9. NASC.____/____/____ 

10. SEXO      1.= masc.;  2.= fem. 

11. ESTADO CÍVIL: 1.= sol.; 2.= cas.; 3.= viu.; 4.= div.; 5.= outros. 

12. ESCOLARIDADE:      1.= nenh.; 2.= <1 ano; 3.= 1 a 2 anos; 4.= 2 a 4 anos; 5.= 

ens. fund. c.; 6.= 4 a 8 anos; 7.= ens. méd. c.; 8.= univ.i.;  9.= univ.c.  

13. PROCEDÊNCIA: 1.=.R.P., 2.=.região de R.P., 3.= outras Cid. de S.P., 4.= outras 

U.F. 

14. MOTIVO DA DOAÇÃO: 1.= reposição   2.= espontânea 

15. NÚMEROS DE DOADORES DO DIA 

16. PROCURA PRÉVIA DE OUTROS SERVIÇOS PARA DOAÇÃO DE 

SANGUE  

1.= sim  2.= não 
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17. INAPTIDÃO PARA DOAÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS 

1.= sim, por riscos transfusionais  2.= sim, por razões que não apresentam riscos 

transfusionais  3.= não 4.= não se aplica 

18. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME PARA AIDS E / OU HEPATITES 

1.= sim;     2.= não 

19. RECEBIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO EXPLICATIVO PRÉVIO À 

TRIAGEM CLÍNICA 

1.= sim;   2.= não 

20. SOLICITAÇÃO DE LEITURA DO IMPRESSO EXPLICATIVO 

1.= sim;   2.= não  3.=não foi entregue 

21. LEITURA DO MATERIAL IMPRESSO ANTES DA TRIAGEM CLÍNICA 

1.= completa; 2.= incompleta; 3.= não realizada; 4.=  não se aplica 

22. A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MATERIAL 

IMPRESSO FOI 

1.= longa;   2.= adequada;  3.= curta;  4.= não se aplica 

23. DIFICULDADE EM ENTENDER O CONTEÚDO DO MATERIAL 

IMPRESSO 

1.=fácil;  2.= difícil; 3.= não de aplica 

24. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO MATERIAL 

IMPRESSO 

1.= completo, 2.= incompleto; 3.= não realizado; 4.= não teve dúvidas 5.= não se 

aplica 

25. A LEITURA DO MATERIAL IMPRESSO FOI FEITA 

1.= cuidadosamente, 2.= superficialmente; 3.= não se aplica 

26. RAZÃO DA NÃO LEITURA COMPLETA DO IMPRESSO 

1.= analfabeto; 2.= falta de tempo; 3.= falta de interesse; 4.= já tinha 

conhecimento prévio  5.= não se aplica 6.= falta de óculos; 7.= não foi entregue 

 

27. ENTENDIMENTO DO CONCEITO DE JANELA IMUNOLÓGICA 

1.= bom; 2.=regular; 3.= ruim 

28. SOLICITAÇÃO DA LEITURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO 

1.= sim  2.= não 
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29. LEITURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO PELO CANDIDATO À 

DOAÇÃO 

1.= completa; 2.= parcial; 3.= não realizada; 4.= analfabeto 

30. LEITURA E / OU EXPLICAÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO PELO 

TRIADOR 

1.= completa; 2.= parcial; 3.= não realizada 

31. ENTENDIMENTO DO TERMO DE CONSENTIMENTO 

1.= bom; 2.= regular;  3.= ruim 

32. ENTENDIMENTO DA TRIAGEM CLÍNICA 

1.=  bom; 2.= regular;  3.= ruim 

33. TEMPO DA TRIAGEM ADEQUADO PARA ENTENDIMENTO DO 

PROCESSO 

1.= longo;   2.= adequado; 3.= curto 

34. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS DURANTE A TRIAGEM CLÍNICA 

1.= completo, 2.= incompleto; 3.= não realizado; 4.= não teve dúvidas 

35. ENTENDIMENTO DO CONCEITO DE COMPORTAMENTO DE RISCO 

PARA AIDS 

1.=  bom; 2.= regular;  3.= ruim 

36. ENTENDIMENTO DO CONCEITO DE COMPORTAMENTO DE RISCO 

PARA HEPATITES 

1.= bom; 2.= regular;  3.= ruim 

37. ESQUECIMENTO DE FATOS IMPORTANTES DURANTE A TRIAGEM 

CLÍNICA 

1.= sim;   2.= não 

38. HONESTIDADE EM TODAS AS RESPOSTAS 

1 =sim;     2.= não 

39. EXPLICAÇÃO DO TERMO DE AUTO-EXCLUSÃO 

1.= adequado;  2.= inadequado; 3.= não explicou 

40. ENTENDIMENTO DO CONCEITO DE AUTO-EXCLUSÃO 

1.= bom; 2.= regular;  3.= ruim 
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41. CONCORDÂNCIA DE TRANFUSÃO DE SEU SANGUE EM PARENTES 

PRÓXIMOS 

1.= sim;   2.= não 

42. COMPORTAMENTO DO DOADOR DURANTE A TRIAGEM CLÍNICA 

1.= totalmente seguro; 2.= parcialmente seguro;  3.= inseguro 

43. DURANTE A ENTREVISTA O TRIADOR FICOU OLHANDO PARA VOCÊ 

1.= quase todo o tempo; 2.= algumas vezes; 3.= quase não olhou; 

44. CONCEITO ATRIBUIDO AO TRIADOR 

1.= bom;  2= regular; 3.= ruim 

45. AUTO-EXCLUSÃO 

1.= sim    2.= não 

46. SOROLOGIA 

1.= negativa   2.= positiva 3.= inconclusiva 

RESULTADOS SOROLÓGICOS 

47. Chagas 

48. ANTI-HTLV-I/II 

49. anti--HCV HEPATITE C  

50. Sífilis      

51. anti-- HIV 1 E 2  

52. HEPATITE B HBs Ag 

53. Hepatite B anti- HBc 
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ANEXO II - Material informativo 
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ANEXO III - Critérios para avaliação do doador de sangue na triagem clínica 

 

 S N 

1. Doação anterior   

2. Intervalo entre doações   

3. Rejeição em doação anterior   

4. Entendimento orientações sobre doação   

5. Doando por interesse em exame de AIDS   

6. Importância da sinceridade entrevista   

7. Repouso nas últimas 24 horas   

8. Intervalo de alimentação   

9. Ocorrências de saúde no último ano   

10. Estado de saúde atual   

11. Tosse persistente   

12. Perda de peso   

13. Febre inexplicável   

14. Aumento de gânglios   

15. Lesões esbranquiçadas na boca   

16. Manchas na pele   

17. Diarréia persistente   

18. Sudorese noturna   

19. Uso de medicamentos   

20. Uso de AAS ou antiinflamatório   

21. Uso atual ou anterior de Etretinate   

22. Uso atual ou anterior de Acitretina   

23. Uso atual ou anterior de Isotretinoina   

24. Uso atual ou anterior de Finasterida   

25. Uso atual ou anterior de Dutasterida   

26. Imunizações   

27. Imunização passiva   

28. Vacina anti-rábica   

29. Alergias   

30. Doença cardíaca/respiratória   

31. Câncer/Doenças do sangue   

32. Icterícia/Doença hepática   

33. Distúrbio neurológico/psiquiátrico   

34. Doença: endócrino/digestiva/renal   

35. Doença: reumatológica/auto-imune   

36. Malária   
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37. Passagem por região endêmica de malária   

38. História familiar de C.J.D.   

39. Resid. Reino Unido/Irlanda do Norte   

40. Doença de Chagas   

41. Resid. em local com triatomídeo   

42. Hepatite após 10 anos de idade   

43. Contactuante de hepatite   

44. Hanseníase   

45. Contactuante de hanseníase   

46. Cirurgia de grande/médio porte   

47. Cirurgia de pequeno porte   

48. Pequenos procedimentos cirúrgicos   

49. Procedimentos odontológicos   

50. Passado transfusional   

51. Parceiro sexual transfundido   

52. D.S.T.   

53. Sexo em troca de dinheiro/droga   

54. Homossexualismo masculino   

55. Sexo com homossexual masculino   

56. Promiscuidade sexual   

57. Parceiro desconhecido no último ano   

58. Inicio de relacionamento sexual recente   

59. Sexo com portador de HIV   

60. Sexo com drogadito   

61. Uso de droga injetável   

62. Uso regular de álcool   

63. Tatuagem   

64. Brinco/Piercing/Acupuntura   

65. Acidente c/ material contaminado   

66. Confinamento obrigatório   

67. Internação em colônia p/drogaditos   

68. Gravidez/Parto/Aborto   

69. Atividade perigosa pós doação   

70. Dúvidas a esclarecer   
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ANEXO IV – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
PARA DOADORES DE SANGUE

DECLARO QUE:
1. Recebi e compreendi as orientações verbais e escritas sobre doação de sangue e os riscos

envolvidos neste procedimento, inclusive os relacionados a reações adversas que poderei
apresentar e o que devo fazer caso elas ocorram.

2. Entendi e respondi com a verdade todas as perguntas da entrevista tendo a oportunidade de
esclarecer todas as minhas dúvidas durante a mesma.

3. Estou ciente de que serão feitos exames obrigatórios no sangue doado e autorizo inclusive a
realização de outros exames complementares para fins de esclarecimento diagnóstico. Sei
também, que podem ocorrer problemas que impeçam a realização de um ou mais exames

4. Fui informado que, caso meu sangue apresente alguma anormalidade, serei chamado, por
carta, para uma consulta médica neste serviço. O objetivo desta consulta é me orientar e
confirmar resultados, pois um resultado de exame positivo não significa que eu esteja
necessariamente doente. Estou ciente de que, nesta oportunidade, poderei ser encaminhado,
se necessário, para outro serviço especializado.

5. Estou ciente de que o sangue que doarei poderá ser descartado, caso seja considerado
impróprio para uso terapêutico.

6. Estando ciente de tudo isso, CONCORDO com a realização de todos os procedimentos
descritos e AUTORIZO a retirada do meu sangue, bem como a sua utilização terapêutica em
qualquer paciente que dele necessite.

, de de 200

Nome:

Assinatura:

Triagem:

FH-2.46
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ANEXO V – Impresso de auto-exclusão 

 
Senhor (a) Doador (a) 

Por favor, marque um dos quadradinhos abaixo de acordo com sua consciência. 

 

Hoje FUI totalmente sincero (a) na entrevista, podem fazer exames no meu sangue e 
usá-lo para tratamento de qualquer pessoa que precisar. 
 
Hoje NÃO FUI totalmente sincero (a) na entrevista. Quero que façam exames no meu 
sangue, mas ele não deve ser usado para tratamento de outras pessoas. 
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ANEXO VI – Termo do consentimento livre e esclarecido 

 
“Estudo do Processo de Seleção Dos Primo Doadores de Sangue do Centro Regional
de Hemoterapia de Ribeirão Preto, SP”. 
 
Sou aluna do curso de Mestrado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e trabalho como

enfermeira neste Hemocentro desde 1990, tendo como uma das minhas funções o processo de
seleção dos candidatos à doação de sangue através da entrevista. 

Estou realizando esta pesquisa para conhecer o entendimento do candidato à doação em relação
ao processo da entrevista. A pesquisa será realizada através do emprego de um questionário aos
doadores de sangue, que forem aprovados na entrevista. O questionário será realizado por mim, em
local privativo e demorará em média cerca de 12 minutos. 

A importância deste estudo é melhorar ainda mais o serviço prestado pelo Hemocentro de
Ribeirão Preto. A sua colaboração é necessária para a realização desta atividade, pois só os doadores
podem mostrar possíveis falhas no serviço. Estou querendo avaliar se os doadores conseguiram
entender o que foi explicado e perguntado hoje. O entendimento correto das perguntas e explicações
é importante  para não estar prejudicando os doentes que precisam receber transfusão de sangue. 

Sua participação é voluntária, e o senhor (a) tem o direito de se recusar a responder qualquer
questão durante a realização do questionário. Este estudo 
não trará despesas ou danos e, caso não concorde em participar, continuará a receber os serviços e
produtos disponibilizados pelo  Hemocentro integralmente e sem discriminação. 

 
Autorizo a utilização e divulgação dos resultados obtidos no estudo em aulas, jornais, revistas,

livros ou outros meios de comunicação desde que minha identidade jamais seja conhecida ou
divulgada para outras pessoas. 

 
Para participar, é necessária sua autorização por escrito. 
Agradeço a sua colaboração. 
Cláudia Menezes Salles Spano, enfermeira COREN 18.370. 
 
Eu, _____________________________________, após ler e entender os propósitos da pesquisa
acima descrita concordo em participar da mesma. 
 
 
Ribeirão Preto, _____ de _________  de 2004. 
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