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PREFÁCIO
Caro(a) leitor(a),
Quase 50 instituições do sangue de 34 países europeus contribuíram para este manual, partilhando informação de modo “voluntário e não remunerado”, característica
do universo da dádiva de sangue. O manual reúne conhecimento e experiência na
organização e gestão da dádiva de sangue de toda a Europa.
O manual destaca o resultado da segunda de três etapas do projecto da Gestão de
Dádiva na Europa (DOnor MAnagement IN Europe), chamado DOMAINE. O projecto é
co-financiado pela Comissão Europeia. A primeira etapa compreendia uma extensa
análise na gestão de dádiva de sangue na Europa cujos resultados foram exaustivamente utilizados neste manual. A terceira etapa consistiu na presentação de um programa de formação e treino de organização e gestão da dádiva dirigida a gestores de
dádiva. O programa de formação e treino deverá ser desenvolvido neste manual, de
uma forma normativa.
A gestão da dádiva de sangue é o primeiro de muitos passos na cadeia transfusional.
O cumprimento correcto dos procedimentos na primeira fase facilitará todas as subsequentes etapas da cadeia de transfusão e tornará a terapêutica transfusional mais
segura e mais económica. Fazer algo incorrectamente numa fase inicial, afectará todas as etapas e, muitas vezes, de modo irreparável.
Acreditamos que a utilização deste manual ajudará os serviços de sangue a estabelecer ou a ajustar as suas políticas e organizações de maneira a assegurar a disponibilidade de sangue consistentemente seguro e suficiente para os seus muitos doentes.
Por este motivo, apoiamos totalmente os participantes do DOMAINE que desejem
ser bem sucedidos na disseminação dos conhecimentos presentes neste manual e no
aperfeiçoamento da gestão na dádiva de sangue por toda a Europa.

Jeroen de Wit
Presidente do Conselho Consultivo do DOMAINE
Presidente da European Blood Alliance
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INTRODUÇÃO

SECÇÃO

1.1

1.1.1 História
Várias tentativas para transfundir sangue de animais para humanos ou entre
humanos datam dos séculos XV, XVI e XVII. Um dos primeiros e mais famosos
exemplos, mas pouco documentados, de tentativas de transfundir alguém
com sangue de outro é o do Papa Inocêncio VIII em 1492. A transfusão não o
ajudou nem aos três jovens pastores, uma vez que todos morreram durante o
processo. Todas as tentativas seguintes falharam invariavelmente e levaram
à proibição oficial de transfusões em 1670.
Em 1818, um ginecologista britânico, James Blundell, foi o primeiro médico a
tentar uma base experimental, transfundindo sangue directamente do dador
para o doente. Só no início do século XX, após a descoberta dos grupos sanguíneos por Karl Landsteiner, é que as transfusões começaram a ser gradualmente bem sucedidas.

Figura 1.1. Pintura dos primórdios de uma transfusão de sangue (The Hague, Netherlands, A.C. van
der Lee, 1933)

Banco de Sangue: Um importante aspecto dos então designados bancos de
sangue é a possibilidade de armazenar as unidades de sangue colhidas. Para
esse fim, o uso de anticoagulantes que foram desenvolvidos um pouco antes,
foi indispensável.
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Só na década de 1940 Charles Drew estabeleceu com sucesso o primeiro Banco de Sangue, para soldados feridos na linha da frente da batalha. Após a II
Guerra Mundial, em muitos países, foram criados novos bancos de sangue.
Especialistas, juntamente com outros elementos, conseguiram de modo mais
ou menos bem sucedido criar Bancos de Sangue em pequena escala, quase
sempre em hospitais. Por vezes, os governos assumiam a responsabilidade e
organizavam Bancos de Sangue numa escala maior. A cooperação internacional na uniformização de procedimentos e especificações de produtos avançaram com alguma dificuldade.
Necessidades iniciais: No início da utilização das transfusões de sangue, a
procura de componentes sanguíneos não era elevada e havia dadores disponíveis suficientes. Apesar de haver a indicação do seu grupo sanguíneo específico, as características individuais do dador não eram consideradas e a elegibilidade para dar sangue não era um problema concreto. Esses dias estão
longe dos procedimentos da actualidade.
Muitos desenvolvimentos tiveram lugar durante a última década. Actualmente, na Europa, apenas alguns países não têm capacidade para fornecer unidades de sangue aos hospitais1, 2. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define
como requisito mínimo o uso de 10 concentrados eritrocitários por 1.000 habitantes por ano, para a prestação de cuidados de saúde adequados1. Em 2004, o
número anual de colheitas de sangue na Europa por 1000 habitantes era 42 e
variava entre 3 e 74.2. As diferenças culturais e o nível educacional são prováveis explicações para essa variação.
Requisitos para o sangue: Vários grupos de doentes beneficiam de transfusões de sangue. As suas necessidades decorrem de traumatismos, cirurgias e doenças do sangue como a leucemia, a anemia falciforme ou a talassémia. Outros
grupos de doentes, como aqueles com hemofilia ou portadores de deficiências
de imunoglobulina, beneficiam de terapêutica com derivados de componentes
sanguíneos. Serviços de sangue por toda a Europa colhem actualmente por dia
mais de 20.000.000 unidades de sangue de 13.000.000 dadores. A elegibilidade do dador tornou-se um factor mais exigente e crucial na cadeia transfusional devido, entre outros, a critérios de selecção cada vez mais rigorosos.
As práticas médicas Europeias confiam no fornecimento seguro e suficiente
de sangue que é da responsabilidade dos serviços de sangue. Para que possam cumprir o seu papel, os serviços de sangue têm de manter dadores elegíveis em número suficiente. Para isso é necessária uma Boa Gestão de Dadores
que se define como o conjunto de acções que conduzem à existência de uma
base de dadores em número suficiente e seguro, seleccionada da população
em geral. Para atingir esse objectivo, este manual tem como objectivo fornecer orientações aos gestores de dadores dos serviços de sangue.
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1.1.2 Guidelines da União Europeia (UE) para serviços de sangue
Muitas normas dos serviços de sangue já foram estabelecidas cumprindo as
normas europeias. Contudo, estas directivas referem-se predominantemente
aos aspectos técnicos e médicos.
Normas gerais: A Directiva UE 2002/98/CE4 estabelece normas gerais para a
qualidade e segurança do sangue e componentes sanguíneos humanos.
Normas técnicas: Normas mais detalhadas ou requisitos técnicos foram estabelecidos na Directiva 2004/33/CE5.
Sistemas de Qualidade: Especificações relacionadas com os sistemas de
qualidade poderão ser encontradas na Directiva 2005/62/CE6.
Rastreabilidade: Detalhes nos requisitos de rastreabilidade e notificação de
eventos adversos graves e reacções estão descritos na Directiva 2005/61/CE7.
Com as directivas a focarem aspectos técnicos e médicos, existe pouca orientação relativamente a outros aspectos da gestão do relacionamento com os
dadores. Existem critérios de elegibilidade, mas não há regras em como encontrar e tratar os dadores.
Os dadores são fundamentais. Não há sangue sem dadores. Na ausência de
componentes sanguíneos artificiais, não há nenhuma alternativa ao sangue
de dador (componentes). Contudo, até à data, na Europa, o papel da gestão
de dadores de sangue não foi seriamente avaliado. Apenas algumas práticas
foram efectivamente identificadas. Ao longo dos últimos anos houve aumento da necessidade de cooperação europeia na área de gestão de dadores. São
necessários dadores de sangue com diferentes tipos sanguíneos atendendo
ao aumento da movimentação de doentes com as suas doenças, em toda a
Europa.

1.1.3 DOMAINE
A Gestão de Dadores na Europa (DOnor MAnagement IN Europe) ou projecto
DOMAINE foi desenvolvido para fornecer as orientações necessárias, na gestão
de dadores. Os serviços de sangue de 18 países Europeus8, a Federação Internacional da Talassémia e um representante da South-eastern Europe Health
Network uniram esforços no DOMAINE. O projecto tem co-financiamento da
União Europeia no contexto do Programa de Trabalho de Saúde Pública9.
Missão: O objectivo geral do DOMAINE é o de ajudar a criar a disponibilidade
de sangue suficiente e seguro, pela recomendação e comparação de boas práticas na gestão de dadores.
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Pesquisa DOMAINE: Em 2008, o DOMAINE iniciou uma pesquisa (ou inquérito) sobre as práticas correntes na gestão de dadores nos serviços de sangue
europeus. Os dados recolhidos nesse estudo foram amplamente utilizados
para desenvolver o Manual DOMAINE de Gestão de Dadores.
Este manual é orientador e não obrigatório. Os autores concluíram que na
gestão de dadores não há uma “boa prática” geral. Contudo, existem bons
elementos. Como os ingredientes duma receita, conjugados na ordem e
quantidades certas, o resultado é uma deliciosa refeição. O contrário dará
origem a algo que ninguém comerá.
Mais ainda, é essencial adicionar sabores locais à receita de modo a ir ao encontro dos gostos locais. O mesmo acontece com este manual. Deve ter-se em
conta as circunstâncias locais ao definir elementos de boas práticas na gestão de dadores. As diferenças culturais, organizacionais e orçamentais são o
“sabor local” para se obter o efeito desejado.
Apesar dessas diferenças, os serviços de sangue europeus partilham princípios básicos. A primeira, e de longe a mais importante característica na gestão de dadores, é que estamos a lidar com pessoas cuja autonomia e direitos
individuais têm de ser respeitados. Os dadores dão o seu valioso sangue e a
única coisa que damos em troca é o bem-estar associado a uma “boa sensação” com o reconhecimento de que estão a contribuir para o bem-estar geral
dos seus concidadãos.

1.1.4 DOMAINE e outros projectos Europeus
Várias organizações de transfusão de sangue em toda a Europa uniram esforços em projectos co-financiados pela UE. Três destes projectos estão relacionados com o DOMAINE, mas focam partes diferentes da cadeia transfusional.
1. O projecto EU-Q-Blood-SOP que terminou em 2008 formulou uma série
de Procedimentos Operacionais Normalizados (PON) para serem aplicados
em bancos de sangue. O projecto desenvolveu uma metodologia pan-Europeia de procedimentos operacionais reflectindo as melhores práticas na área,
no que diz respeito à qualidade e segurança do sangue. Incluía as seguintes
actividades principais10:
•
•
•

Avaliar a existência de manuais e guidelines actualmente usados em 16
serviços de sangue de modo a identificar (i) manuais de PON internacionais e nacionais a ser aplicados e (ii) as práticas de inspecção correntes;
Desenvolver um manual para apoiar os serviços de sangue a desenvolverem e a implementarem os seus próprios PON;
Testar a nova metodologia PON nas instituições parceira;
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•

Produzir o manual em 5 línguas e distribuir nos principais serviços de
sangue.

2. O Projecto Europeu de Inspecção de Sangue (EuBIS, 2008-2010) está
a desenvolver e a implementar critérios e normas consensualmente aceites
para assegurar um reconhecimento equivalente na inspecção aos serviços de
sangue entre os Estados da UE. Tal será alcançado através da preparação de
um manual que definirá 11:
•
•
•
•

Critérios e normas universais para a inspecção nos Serviços de Sangue;
Requisitos para a implementação (ou expansão) dos sistemas de gestão
de qualidade a serem inspeccionados;
Elaboração de checklists para a inspecção de acordo com a Directiva
2002/98/EC e os seus anexos técnicos;
Critérios de avaliação para inspecções e sistemas de comparação (benchmarking) relativamente a desvios e acções de melhoria.

3. O Projecto UE de Uso Óptimo do Sangue (EUOBUP, 2007-2010) pretendeu definir normas pan-Europeias para o uso óptimo do sangue. Partilha as
melhores práticas na formação relativamente ao uso óptimo de componentes
sanguíneos através do desenvolvimento e partilha de um conjunto de ferramentas que pode ser usada em parceria pelas equipas dos serviços de sangue,
serviços de medicina transfusional e departamentos clínicos hospitalares,
para benefício dos doentes. Para além disso, criou uma rede de comparação
(benchmarking) sobre a utilização de sangue nos hospitais Europeus. Este
projecto procurou identificar boas práticas e iniciar a criação de um sistema
de gestão de qualidade Europeu para uso terapêutico de componentes sanguíneos, através das seguintes etapas12:
•
•

•
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SECÇÃO

1.2

ESTRUTURA
DO MANUAL

1.2.1 A importância de um manual de gestão de dadores
O processo de gestão de dadores envolve muitos factores que os serviços de
sangue devem ter em conta de forma a poder fornecer componentes de sangue em quantidade e qualidade para a transfusão. Este processo inclui:
•
•
•
•
•

Desenvolvimento e utilização de estratégias para angariação de dadores;
Organização de sessões de dádiva de sangue;
Desenvolvimento e utilização de estratégias de fidelização de dadores;
Gestão de informação sobre de dadores de sangue;
Aconselhamento e cuidados ao dador.

Resumir e descrever estas actividades poderá ser interessante, mas terá pouco efeito prático. Este Manual de Gestão de Dadores possibilita a oportunidade considerar aspectos que devem ser incluídos como os relativos a pessoal,
equipamentos, instalações, tecnologias da informação (TI) e comunicação,
sistemas de qualidade e aspectos financeiros.
O projecto DOMAINE inquiriu os serviços de sangue em toda a Europa, analisando a sua organização e práticas e identificando os pontos fortes e fracos
dos vários sistemas (ver Capítulo 2). Por motivos históricos, culturais, políticos e outros, as práticas de gestão de dadores de sangue variam muito entre
países. Não há soluções claras relativamente às melhores práticas que possam ser aplicadas universalmente. Contudo, este manual contém informação
sobre práticas que se provaram serem eficazes.
Os autores esperam que esta informação seja útil para organizar e melhorar
as importantes actividades na gestão de dadores da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Encorajar as organizações a avaliar criticamente os seus processos e
procedimentos;
Partilhar informação e sugestões de unidades Europeias relativamente
à gestão de dadores;
Apoiar as unidades no desenvolvimento das suas estruturas já existentes;
Aprender com e comunicar mais amplamente práticas inovadoras desenvolvidas por toda a Europa;
Sugerir formas de melhorar o desempenho das suas organizações;
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•

Antecipar desafios futuros que possam aparecer em contextos culturais
específicos.

1.2.2 Programa de formação DOMAINE
Complementarmente ao manual, o projecto DOMAINE desenvolverá um programa de formação para disseminar a informação nos serviços de sangue em
todos os países Europeus. Como as circunstâncias locais da gestão de dadores
variam de país para país, e de região para região, esta formação oferecerá a possibilidade de adaptação aos contextos locais. O programa de formação estará
disponível em meados de 2010.

1.2.3 Organização do manual
Este Manual de Gestão de Dadores contém 3 partes: aspectos gerais, prática
de gestão de dadores e questões de apoio. Cada parte está dividida em capítulos, descrevendo vários aspectos da gestão de dadores.

Parte 1. Aspectos gerais
2. Resultado do inquérito realizado. Um resumo que realça vários resultados do questionário realizado em 2008 pelo DOMAINE relativamente a práticas correntes na gestão de dadores de sangue por toda a Europa.
3. Arquitectura e infra-estrutura de serviços de sangue, incluindo estruturas organizacionais, aspectos financeiros e índices de desempenho.
4. Base de dados de Dadores. A gestão de informação tem-se tornado cada
vez mais importante em todo o processo de gestão de dadores onde uma base
de dados clara e o bom uso dos dados é crucial.

Parte 2. Prática de gestão de dadores
5. Angariação de dadores, incluindo estratégias e aspectos práticos. Análoga à abordagem de marketing à economia, este capítulo apresenta um sistema de marketing aplicável tanto para a angariação de dadores como para a
sua manutenção.
6. Fidelizar os dadores. Usando os mesmos princípios de marketing do Capítulo 5, este capítulo discute importantes aspectos de como manter os dadores.
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7. Colheita incluindo organização das colheitas, convites, critérios de selecção e exclusão de dadores.
8. Incidentes e reacções adversas que podem ter lugar no processo. Este capítulo dá indicações para estabelecer um serviço de aconselhamento a dadores.
9. Doentes poli-transfundidos. Um aspecto em crescimento no universo das
transfusões de sangue é a necessidade de muitos doentes fazerem múltiplas
transfusões durante um período prolongado de tempo de muitos doentes.
10. Situações especiais – gestão de dadores em situações de desastre e como
lidar com os media

Parte 3. Questões de apoio
11. Gestão de recursos humanos, incluindo requisitos de qualificação e aspectos de formação.
12. Tecnologia da informação. São discutidos neste capítulo aspectos básicos da gestão de dados de dadores e dádiva e aspectos técnicos relativos a
hardware e software.
13. Considerações éticas gerais e específicas na gestão de dadores, incluindo aspectos ético-legais.
Apêndices: Directivas da Comissão Europeia e sites úteis.
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QUESTIONÁRIO
DOMAINE SOBRE
GESTÃO DE DADORES
NA EUROPA

SECÇÃO

2.1

2.1.1 Introdução
Em 2007, o projecto DOMAINE recolheu informação na Europa sobre as actuais
práticas de gestão de dadores de sangue. Foi pedido aos serviços de sangue que
fornecessem informação sobre as suas práticas de gestão de dadores. Muitos
dos resultados foram incorporados ao longo dos capítulos deste manual. Esta
secção descreve a metodologia usada e faz uma sinopse dos resultados mais
importantes.

2.1.2 Conteúdo do questionário
O projecto DOMAINE desenvolveu um questionário de forma a obter informação sobre vários tópicos na gestão de dadores. No início, deveriam ser incluídos temas como estratégias para angariação e manutenção de dadores, procedimentos, critérios de exclusão e políticas dos serviços de sangue relativos
a doentes que requerem transfusões ao longo de muito tempo. O questionário abrangia também questões relativas a algumas características do dador
de sangue e composição da população de dadores no que diz respeito à idade
e número de dádivas.
Para a construção do questionário, foram exploradas diversas perspectivas
de várias partes interessadas:
•

•

22

Manual_1.indd 22

Serviços de sangue: Foram realizadas entrevistas individuais com profissionais de diversos serviços de sangue Europeus. As entrevistas permitiram obter informação e ideias a um nível geral sobre tópicos específicos
da gestão de dadores a serem incluídos.
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•

Receptores de sangue: Foram reunidas opiniões de serviços de sangue
relativamente aos receptores de sangue através de entrevistas presenciais com representantes da Federação Internacional de Talassémia.

A informação obtida nas entrevistas permitiu construir uma lista de itens que
identificam semelhanças e diferenças na gestão de dadores. Esses elementos
foram usados para estruturar o questionário DOMAINE contendo as questões
presentes na Tabela 1:
Tabela 1. Lista de tópicos abordados no questionário DOMAINE

Organização

Aspectos relacionados com a organização dos serviços de sangue
(incluindo associações com a Cruz Vermelha, presença de associações de dadores, pessoal e aspectos da garantia de qualidade,
certificações)

População
de dadores

Descrição da população de dadores: números e tipos de dadores,
números e tipos de dádivas

Processos

Aspectos relacionados com o processo de dádiva (incluindo o número de locais de colheita, horários de atendimento para recolha
de sangue, percentagens de todo o sangue colhido nos dias úteis
e fins de semana, não remuneração, elegibilidade, exame médico,
métodos de convite)

Angariação
de dadores

Aspectos relacionados com a angariação de dadores (incluindo
critérios de angariação, factores que tornam o angariação mais
difícil, métodos e actividades para angariação, motivos para
tornar-se num dador alvo em várias campanhas de angariação,
material informativo)

Manutenção de
dadores

Diferentes características da fidelização de dadores (incluindo as
práticas de manutenção, as estratégias de manutenção dirigida a
grupos específicos de dadores, reconhecimento e agradecimento
dirigidos ao dador, tempo de espera, procedimentos de reclamação dos dadores, queixas mais comuns, satisfação do dador)

Exclusão de dadores

Aspectos da exclusão de dadores (incluindo critérios e politicas
de exclusão, exclusões temporárias e permanentes, taxa total de
exclusões, aconselhamento do dador, informação disponível aos
dadores em caso de exclusão)

Doentes

Aspectos relacionados com a gestão de dadores para doentes com
necessidades especiais de transfusão (incluindo estratégias para
este tipo de gestão de dadores, grupos de doentes envolvidos,
painel de dadores, informação para dadores sobre necessidades
especiais de sangue, procedimentos especiais de angariação)
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2.1.3 Logística e período temporal do questionário DOMAINE
Em Outubro 2008, a versão final do questionário DOMAINE foi enviada para
48 serviços de sangue de 34 países Europeus representados no Comité Europeu de Transfusão de Sangue (CD-P-TS, Conselho da Europa). Para o DOMAINE, o Reino Unido foi dividido em Escócia, Irlanda do Norte, Pais de Gales e
Inglaterra. O número de países destinatários totalizou por isso os 37. Nem
todos os países eram membros da UE.
Nos países participantes no projecto DOMAINE o questionário foi preenchido pelo respectivo membro DOMAINE e, se aplicável, por outro responsável
de um serviço de sangue importante no fornecimento de sangue do país. Nos
países não representados no DOMAINE, o questionário foi enviado para o
delegado do Comité Europeu de Transfusão de Sangue, com um pedido para
que o completasse e o distribuísse por outros serviços de sangue, caso fossem
responsáveis por uma parte importante da distribuição de sangue a nível nacional.

Resposta
Dos 48 questionários enviados, 42 foram preenchidos e devolvidos, o que perfaz uma taxa de resposta de 87,5% (42/48). Dos 37 países incluídos na pesquisa, foram recebidos 35 questionários preenchidos, sendo portanto a taxa
de resposta 94,6% (35/37).
A equipa DOMAINE finalizou o relatório do questionário em Junho de 2009
após um processo interactivo de comentários e a realização de um plenário
de discussão com todos os participantes do DOMAINE.
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SECÇÃO

2.2

RESULTADOS
DO QUESTIONÁRIO

2.2.1 Introdução
O relatório do questionário DOMAINE contém todos os dados inquiridos e
uma análise descritiva desses dados. A estrutura do relatório segue a lista de
tópicos mencionada na Tabela 2.1. na secção anterior, sendo salientados os
resultados mais importantes. Por motivos de confidencialidade, os dados não
revelam os países nem serviços de sangue a que se referem. Quando apropriado algumas partes desta secção reaparecem noutros capítulos, completados
com mais resultados e mais detalhados.

2.2.2

Organização
Todas as organizações que devolveram os questionários não tinham fins comerciais.
É de realçar que 20% dos inquiridos relataram a presença dum serviço de
sangue comercial no seu país. Mais de metade dos inquiridos eram entidades
públicas governamentais.
Outros eram organizações em serviços de sangue com base num hospital ou
organizações não-governamentais sem fins lucrativos (ver Figura 1.1.). Mais
de 80% das organizações são independentes. Outras são parte de uma organização maior como a Cruz Vermelha ou um hospital. Cerca de 60% tinha ligação com a Cruz Vermelha. Estas organizações pertenciam à Cruz Vermelha
ou cooperavam com ela. No último caso, frequentemente os departamentos
da Cruz Vermelha eram responsáveis pelas actividades de angariação ou manutenção dos dadores ou a entidade providenciava voluntários para as campanhas de colheita de sangue e angariação de dadores. O Capítulo 3 descreve
os aspectos organizacionais com mais detalhe.
Mais de metade dos países tinham associações de dadores a nível local (17%),
nacional (17%) ou ambos (26%). Para a maior parte, estas associações de dadores de sangue promovem sessões de colheita e estão envolvidas nas actividades de angariação e fidelização de dadores.
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Servi os de Sangue (%)

0%

Comerciais

21%2

Base Hospitalar

1%

Não-governamentais
sem fins lucrativos

57%

Organismo público governamental

Figura 2.1 Tipos de organização (responderam 42 Serviços de Sangue)

2.2.3 População dadora
Como foi difícil conseguir dados fiáveis relativamente à população dadora
dos sistemas de processamento de dados, apenas 50% dos que responderam
tiveram a possibilidade de fornecer informação sobre a composição da população dadora. Os serviços de sangue que responderam, reportaram que a
idade média dos dadores homens é de 38,3 anos e, nas mulheres, 37,4 anos.
A média de dádivas por dador em 2007 foi de 1,6, incluindo os dadores de primeira vez e 1,9 excluindo estes. A composição da população dadora em termos de tipo de sangue varia consideravelmente entre países. A Figura 2.2.
mostra um exemplo anónimo das proporções dos tipos sanguíneos da população dadora. Mais ainda, os resultados do questionário mostraram que muitos serviços de sangue obtiveram as suas dádivas maioritariamente de pessoas que fizeram poucas dádivas no seu tempo de vida: uma a cinco dádivas.
Apenas alguns serviços de sangue têm uma percentagem grande de dadores
frequentes. Uma descrição mais abrangente da base de dadores é discutida
no Capítulo 4.
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Tipo de Dador:
Nova inscrição

1%

Primeira vez 4%

Regular

Retornado

Inactivo

23%7

4%

68%0
1
Países

0%

9%

0%

0%

0%

0%

7%

6%

11%1

1%

31%1

4%

12%

9%

14%

29%4

%1

6%

1%

19%8

%3

7%

89%7

2%

19%1

19%7

%0

%1

6%

4%

57%5

0%

0%

%6
2

0%

8%

00

39%5

3%

5%

7%

7%

7%

62%

34567891

0

Figura 2.2 Exemplo das proporções do tipo de dadores na população dadora

2.2.4 Processos
Métodos de convite: Os métodos pessoais mais frequentemente usados
para convidar o dador a fazer uma dádiva foram as cartas e as chamadas telefónicas. O envio de e-mails e sms foi menos utilizado. Foram usadas por mais
de 75% dos serviços de sangue convite aos dadores, utilizando métodos mais
gerais através dos media locais. Em mais de 80% dos casos os dadores doaram sem terem recebido uma notificação. O convite aos dadores é um dos
temas do Capítulo 5.
Locais de colheita: Os serviços de sangue colhem sangue em três tipos de locais: postos fixos, postos móveis e veículos móveis (ver Glossário para definições). De todas as colheitas, uma média de 1,5% são efectuadas em locais
fixos; 85% em locais móveis e 13,5% em veículos móveis. Todos os serviços de
sangue têm sessões de colheita nos dias úteis. Em 55% dos serviços que responderam ao inquérito praticam-se sessões de colheita aos fins de semana.
Poderão ser encontrados mais detalhes no Capítulo 7.
Selecção de Dadores ou Triagem médica: A avaliação clínica para a primeira dádiva é diferente da avaliação em dádivas regulares em 45% dos serviços
que responderam ao inquérito. A maior parte dos serviços, para esses casos,
usam um questionário mais extenso e detalhado (ver Secção 7.5).

Stock de eritrócitos: Para 44% dos serviços, o seu stock foi considerado suficiente para os 365 dias por ano. Os restantes 56% consideram não ter eritrócitos suficientes para 365 dias por ano, tendo essa insuficiência variado entre 5 e 130 dias.
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Serviços de Sangue (%)

Remuneração e compensação: A figura 2.3 mostra as percentagens de serviços de sangue Europeus que não remuneraram os seus dadores pelas dádivas. A figura 2.4 ilustra o tipo de compensação (outra que não remuneração)
que os dadores receberam pelo seu tempo ou despesas. As remunerações e
compensações são também um tópico do Capítulo 13.

83%

12%

12%

Dádivas de plasma pagas

Dádivas não-remuneradas

2%

Dádivas de plasma pagas

Todas as dádivas remuneradas

Figura 2.3. Remunerações aos dadores por doaç ões (responderam 42 Serviços de Sangue)

80%

20%

Custos de deslocação

85%

15%

Check-up físico

17%

83%
o
Voucher de comida

12%

88%
Só em ocasiões especiais

34%
66%
D
Dispensa do trabalho (1 dia)

83%

17%

Outras compensações

Serviços de Sangue (%)

%
73%
Sem compensação

27%

Não

%
Sim

Figura 2.4. Compensações por tempo e despesas ao dador (responderam 41 Serviços de Sangue)
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2.2.5 Angariação de dadores
O questionário mostrou que os métodos mais eficientes de angariação de dadores não são necessariamente os mais utilizados. Métodos reportados como
sendo os mais eficazes foram os anúncios na rádio e televisão nacionais e locais, campanhas de angariação de dadores, anúncios em jornais e angariação
em grandes empresas. Contudo, os métodos mais usados são websites, folhetos, angariação em grandes empresas, anúncios nas rádios e televisão locais
e programas nas escolas. Mais de metade dos serviços de sangue seleccionou
grupos especiais como alvo de angariação, como jovens dadores, minorias étnicas ou pessoas com um grupo sanguíneo específico.
No Capítulo 5 são discutidos com mais detalhe os vários aspectos do angariação.

2.2.6 Manutenção ou Fidelização de dadores

Serviços de Sangue (%)

As taxas de manutenção ou fidelização de dadores variam significativamente
em toda a UE. Como forma de manter os dadores, todos os serviços de sangue
expressam a sua gratidão aos dadores, incluindo cartas de agradecimento,
cerimónias, medalhas, exames médicos e pequenas prendas. Os métodos de
manutenção de dadores indicados como mais eficientes foram os telefonemas e o contacto pessoal directo ao dador. Foi considerado benéfico para a
sustentabilidade da disponibilidade de sangue a taxa elevada de resposta às
sessões de colheita de sangue. Quando os dadores não aparecem após convites, quase 70% dos serviços de sangue empreendem acções, predominantemente através do envio de um segundo convite ou dum telefonema (ver
Figura 2.5).

57%
Envio de 2º convite

48%
Telefonema ao dador

5%
Outras acções

29%
Nenhuma acção

Figura 2.5. Medidas a tomar caso o dador não apareça quando convocado (responderam 41 Serviços de Sangue)

A manutenção dos dadores tem uma forte relação com a sua satisfação. Esta foi
monitorizada em 76% dos serviços de sangue. As reclamações mais frequentes
nos serviços de sangue Europeus dizem respeito aos tempos de espera demasiado longos. Outras queixas frequentes referem-se a problemas logísticos: horário de abertura, parqueamento e localização do posto de colheita.
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O Capítulo 6 refere à manutenção de dadores com mais detalhe.

2.2.7 Suspensão de dadores
Nos serviços de sangue Europeus, a taxa total de exclusões (percentagem de
todos os dadores excluídos temporária ou permanentemente) varia de 6 a
28%. A maior parte dos serviços (86%) informaram os dadores sobre o período de suspensão, por exemplo a data de quando se tornariam elegíveis para
doar novamente. A maior parte dos serviços (93%) têm processos específicos
para a gestão do processo de suspensão, muito frequentemente baseados em
PONS (86%) e/ou algoritmos, árvores de decisão ou fluxogramas.
A maior parte dos serviços de sangue têm programas especiais para incentivar o regresso dos dadores suspensos. Os métodos mais amplamente utilizados consistem numa sessão de encorajamento para retorno para uma próxima dádiva (45%) e convite de rotina que o dador recebe automaticamente
por correio (45%), telefone (19%) ou e-mail (12%). Cerca de um quarto dos
serviços de sangue têm programas específicos para dadores suspensos pelo
seu baixo nível de hemoglobina.
A secção 7.6 discute este tema com mais detalhe.

2.2.8 Gestão de dadores para doentes com necessidades especiais de transfusão
Mais de metade dos serviços de sangue têm uma política ou estratégia específica para a gestão de doentes com necessidades especiais de transfusão,
desde registos de tipos de sangue raros até grupos especiais de dadores. Cerca de 30% têm procedimentos especiais de angariação de dadores. São envolvidos vários grupos de doentes com talassémia, leucemia, síndrome mielodisplásico e transplantes de células estaminais, por exemplo.
O Capítulo 9 desenvolve com mais detalhe a situação especial dos doentes
com diferentes necessidades de transfusão de sangue.

Nota
Este capítulo e os seguintes citam várias partes do relatório sobre o questionário DOMAINE, escrito em 2009. A confidencialidade dos resultados não
permite a publicação do relatório na íntegra.
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ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SANGUE

SECÇÃO

3.1

3.1.1 Estrutura organizacional
A colheita e processamento dos componentes sanguíneos são fortemente
regulados, mas não existe nenhuma lei, directiva ou regra sobre como organizar os serviços de sangue. Em alguns países existem leis que definem quem
(ou qual) a entidade que deve colher e processar os componentes sanguíneos.
Na verdade, hoje e não de forma surpreendente, a organização dos serviços
de sangue por toda a Europa varia amplamente. O questionário DOMAINE sobre gestão de dadores na Europa (ver Capítulo 2) detectou que há 12 países
Europeus que têm um único tipo de serviço de sangue. Três países têm apenas
serviços baseados em hospitais. Nove países têm organizações a nível nacional, estruturadas em diversas formas.
•
•
•

Cinco países têm um serviço de sangue governamental;
Três países têm um serviço de sangue da Cruz Vermelha;
Um país tem um serviço de sangue nacional independente.

Em todos os outros 25 países que responderam ao inquérito, ocorrem quaisquer combinações dos já mencionados tipos de organização dos estabelecimentos. A extrema diversidade das organizações observadas é provavelmente ainda maior, se as unidades dentro das diferentes organizações puderem
ser divididas a nível geográfico: nacional, regional e local. Mais ainda, a angariação de dadores, colheita de sangue e processamento deste em componentes, pode ocorrer em serviços diferentes, sendo actualmente o caso de
um número limitado de países. Muitas vezes os esforços de voluntários, quer
individualmente ou através de organizações como a Cruz Vermelha, são inestimáveis ou impagáveis.
Este manual não disponibiliza uma recomendação geral sobre como organizar um serviço de sangue. Não há, simplesmente, melhores práticas disponíveis “à mão”. O modo como o sistema de saúde está organizado ou até receitas sobre as relações políticas, podem determinar a melhor maneira possível
para organizar o fornecimento de sangue num ambiente em particular. O
resto deste capítulo trata de aspectos de gestão dos serviços de sangue. A associação entre os aspectos de gestão e a situação local ajudará um serviço de
sangue a funcionar correctamente.
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SECÇÃO

3.2

ETAPAS DO PROCESSO
NA GESTÃO DE
DADORES

3.2.1 Introdução
A gestão de dadores para a colheita de componentes sanguíneos é um processo em cadeia. Cada etapa desta cadeia representa um conjunto de acções
a ter em conta para a existência de uma quantidade adequada de componentes sanguíneos. Dado que este manual lida com a gestão de dadores, esta secção começa com a angariação de dadores e termina onde a gestão termina:
quando o serviço de sangue colhe os componentes sanguíneos (sangue total,
aférese/componentes sanguíneos, tubos de teste) dos dadores e os encaminha para as unidades de processamento. Esta secção dará também atenção
aos cuidados pós-dádiva de dadores, mas não incluirá informação sobre testes para doenças infecciosas e processamento de componentes fora do departamento de colheita.
Esta secção descreve as distintas etapas na gestão de dadores. Tal serve de
base para a secção 3.3, que inclui uma breve descrição do custo dos itens em
cada etapa da gestão de dadores, e a secção 3.4, que descreve em detalhe os
centros de custos dos processos: que custos podem ser identificados em cada
etapa da gestão de dadores e quais as consequências para o orçamento do
serviço de sangue? A secção 3.5 discute as consequências práticas da concorrência na gestão de dadores

3.2.2 Gestão de dadores em cinco etapas
Na gestão de dadores distinguem-se cinco etapas nesta cadeia. Cada etapa
representa um conjunto distinto de acções para os Serviços de Sangue. Os
números nesta secção descrevem as etapas com efeito na base de dados dos
dadores. A base de dados de dadores compreende o conjunto de todos os dadores registados com os quais os serviços de sangue contam para a existência
de sangue. Ao longo desta secção, são referidas várias noções sobre gestão e
tipos de dadores. No Capítulo 4 as definições dos termos agora usados são
discutidas com mais detalhe. As etapas discutidas são as seguintes:
•
•

Angariação;
Convite/convocatória;
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•
•
•

Triagem de dadores;
Procedimentos de dadores;
Manutenção ou Fidelização de dadores

3.2.3 Etapa 1, Angariação
A angariação envolve um conjunto de medidas necessárias para ajudar as
pessoas a tornarem-se dadoras. Nem todas as pessoas na população geral (a
na Figura 3.1) estão dispostas a tornarem-se dadoras. Caracteristicamente,
parte da população geral está disposta a tornar-se dadora e esta subpopulação é denominada potenciais dadores (b na Figura 3.1). O número de potenciais dadores que existem na população em geral é desconhecido. Uma
parte do processo de angariação consiste em aumentar a sensibilização para
a dádiva de sangue nos potenciais dadores através de acções gerais não individuais. Outra parte da angariação envolve tipicamente acções individuais ou
não que podem fazer os potenciais dadores tornarem-se dadores efectivos. O
Capítulo 5 descreve o processo de angariação com mais detalhe.
Um aspecto importante na gestão de dadores é o registo dos dadores numa
base de dados. Tipicamente, o registo de dadores é uma actividade de back
office. Alguns serviços de sangue registam primeiro os dadores angariados e
convidam-nos depois a fazer a primeira dádiva. Em muitos países, contudo,
o registo de dadores e a primeira dádiva são feitos durante a primeira visita.
Quando são os potenciais dadores a contactar o serviço de sangue local, podem registar-se directamente como dadores. De qualquer modo, a adição de
dadores à base de dados altera (aumenta) o número de dadores registados (c
na Figura 3.1). Como será explicado no Capítulo 4, estão incluídos nesta base
de dados vários tipos de dadores, como novos registos, dadores de primeira
vez, dadores regulares, dadores retornados e dadores inactivos. A designação
de Dadores parados refere-se às pessoas que fizeram parte da base de dados,
mas foram removidas, por exemplo, porque deixaram de ser elegíveis para
doar. O registo é um processo contínuo, necessário para ter uma compreensão precisa da composição da base de dadores.
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1.
Angaria
ção
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d1

4.
Procedimento
na Dádiva

Dádivas
Bem
Sucedidas
f1

Dadores
Efectivos
e1
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Não
Comparecentes
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Dadores
Suspensos
e2

Dádivas
Mal Sucedidas
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Base de Dados de Dadores
c

Dadores Parados
g

5.
Manutenção

Figura 3.1. O primeiro passo na gestão de dadores, Recrutamento em relação a subpopulações onde exerce efeito

3.2.4 Etapa 2, Convite / Convocatória
Os convites aos dadores podem ser de origem pessoal ou geral. O número de
convites personalizados é conhecido em contraste com o número de dadores
convidados de maneira mais geral, como através de anúncios ou da rádio local. Neste manual a população de dadores abrange os convidados de maneira
geral e pessoal. Para além disso, os dadores visitantes espontâneos, não convidados, incluindo potenciais dadores, são um fenómeno bem conhecido em
quase todo o lado. Ver Etapa 1, Angariação.
Todas as pessoas que visitam um centro de colheita são chamadas dadores
comparecentes (d1 na Figura 3.2). Este grupo de pessoas inclui aqueles que
visitam o centro de colheitas espontaneamente e são registados como dadores no momento. Por outro lado, nem todos os que são convidados comparecem, resultando na população de dadores não-comparecentes (d2 na Figura
3.2).
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Figura 3.2. O segundo passo na gestão de dadores, Convites / Convocações em relação a subpopulações onde exerce efeito

3.2.5 Etapa 3, Triagem/ Selecção de Dadores
Avaliar a elegibilidade, seleccionar ou triar um dador é a etapa importante
na gestão de dadores. O processo de selecção de dadores é tratado com mais
detalhe nas Secções 7.5 e 7.6. Este processo inclui a avaliação de comportamento de risco, a ocorrência de doenças, os testes biométricos e a colheita
de amostras de sangue para rastreio. Contudo, este manual foca os aspectos
processuais da selecção de dadores e não desenvolve os conteúdos necessários ou critérios da avaliação médica. Todos os dadores que comparecem que
passam esta fase com sucesso passarão a pertencer à população de dadores
efectivos (e1 na Figura 3.3). A selecção de dadores poderá levar à suspensão
resultando na população de dadores suspensos (e2 na Figura 3.3)
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Figura 3.3. O terceiro passo na gestão de dadores, Avaliação médica em relação a subpopulações onde exerce efeito

3.2.6 Passo 4, Procedimentos na Dádiva
Os procedimentos na dádiva, Etapa 4, produzirão os componentes sanguíneos. O número de dadores com sucesso nos procedimentos de dádiva está
representado por f1 na figura 3.4. Em contraste, uma parte dos procedimentos de dádiva (f2 na Figura 3.4) não são bem sucedidos. A punção venosa mal
sucedida, fluxo sanguíneo insuficiente ou lipotímia do dador são todos exemplos de procedimentos
na dádiva mal sucedidos.
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Figura 3.4. O quarto passo na gestão de dadores, Procedimentos na Dádiva em relação a subpopulações onde exerce efeito
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Figura 3.3 A terceira etapa na gestão de dadores, Avaliação médica em relação a subpopulações onde exerce efeito
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Figura 3.4 A quarta etapa na gestão de dadores, Procedimentos na Dádiva em relação a subpopulações onde exerce efeito

3.2.7 Etapa 5, Manutenção/Fidelização de Dadores
A quinta e última etapa na cadeia de gestão de dadores, às vezes desvalorizada, é denominada manutenção ou fidelização de dadores. O objectivo desta
acção é minimizar a população de dadores parados (g na Figura 3.5). Uma boa
manutenção aumenta o número de dadores registados. Uma manutenção
mal sucedida resulta definitivamente em dadores parados, cujos dados são
arquivados em concordância com as regras e regulamentos em vigor. Contudo, é sabido que uma parte substancial dos dadores parados está aberta se
for encorajada a retomar a dádiva activa. A manutenção do dador é abordada
com mais detalhe no Capítulo 6.
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1.

Figura 3.5 A quinta etapaAngariana gestão de dadores, Manutenção/fidelizaçã em relação a subpopulações onde exerce efeito
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Figura 3.5 A quinta etapa na gestão de dadores, Manutenção/fidelizaçã em relação a subpopulações onde exerce efeito
efeito

3.2.8 O processo completo de gestão de dadores
De uma forma geral, os serviços de sangue agrupam as etapas da gestão em
unidades organizacionais. A estrutura organizacional concreta dependerá de
factores locais, regionais ou nacionais, assim como no modo como os serviços
de sangue estão integrados no sistema de saúde. Por exemplo, um serviço de
sangue pode definir três unidades organizacionais no departamento de gestão de dadores (ver Figura 3.6):
•
•

ce efeito

•

Centro(s) de Colheita, é onde as etapas 3 e 4 têm lugar. Dependendo do
modo como as colheitas são organizadas, os locais de colheita estão em
todo o serviço de sangue;
Unidade de Relações Públicas (incluindo marketing para dadores) para
as etapas 1 e 5. O raio de acção coincide com a do serviço de sangue, enquanto a base de operações será localizada perto da área administrativa
Unidade de Back Office, incluindo unidades de apoio e gestão, para todo
o trabalho de gestão, inclui a Etapa 2. Por regra, um serviço de sangue
usará uma ou mais localizações para acomodar as tarefas ou actividades
administrativas
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Figura 3.6 Todas as etapas na gestão de dadores em relação a subpopulações onde exercem efeito
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SECÇÃO

3.3

INDICADORES
DE DESEMPENHO (ID)

3.3.1 Introdução
Na direcção de um serviço de sangue, de tempos a tempos, o desempenho na
gestão de dadores tem de ser avaliado. Para essa finalidade é necessário comparar os resultados obtidos com os definidos previamente (eficácia). Também
poderá ser necessário comparar os resultados com os seus custos (eficiência).
Poder-se-á ainda comparar os resultados com aqueles de outras unidades
dentro do mesmo serviço de sangue ou de outros serviços (estudo comparativo – benchmarking).
Indicadores de Desempenho: A utilização de Indicadores de Desempenho
(ID) é a melhor forma de realizar essa avaliação. É da maior importância que
os ID sejam calculados de modo inequívoco, usando termos e definições claros e evidentes. Esta secção define e elabora os ID da gestão de dadores. Para
as definições dos diferentes tipos de dadores aqui utilizadas e as usadas para
descrever a base de dadores, ver a Secção 4.1.
Outra condição necessária na avaliação de ID é a disponibilidade de um sistema de validação da base de dados. Esse sistema deve conter dados inequívocos lembrando o velho ditado “entra lixo, sai lixo”. O Capítulo 9 aborda com
mais detalhe a gestão de dados.
Para ajustar a estratégia das organizações ou fazer planos futuros pode ser
muito útil definir indicadores específicos na gestão de dadores, para além
dos ID regulares, como o desempenho financeiro dos serviços de sangue ou
os dados da Gestão de Recursos Humanos (GRH), Esta secção estabelece um
conjunto de ID gerais que podem ser usados para esse fim. Os ID detalhados
relacionados com as etapas específicas da cadeia de gestão de dadores, como
descrito na Secção 3.2, são discutidos nos seus capítulos ao longo do manual.
Previsão de tendências: Uma vez definida uma rotina base, os ID podem ser
usados para calcular tendências. Previsão de tendência – Uma vez recolhidas através de uma forma pré-definida, os indicadores de desempenho podem ser usados para calcular tendências. Gráficos simples de indicadores de
desempenho em relação ao tempo são muito úteis para se constatarem tendências negativas, ou positivas. Uma vez que alterações ao longo do tempo
ocorrem com grande frequência, gráficos das médias dos 12 meses ajudam a
ajustar estas alterações sazonais.
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3.3.2 ID gerais, relacionados com a gestão de dadores
Os ID gerais devem, permitir um entendimento rápido do estado da gestão de
dadores no seu serviço de sangue (ver também o Capítulo 11) aos gestores de
dadores. Estes ID gerais são denominados Indicadores Chave de Desempenho
(ICD). Os ICD importantes são os seguintes:

ICD de base de dadores
•
•
•

Número total de dadores registados;
Número e percentagem de dadores;
No total da população da área do serviço de sangue;
Na população elegível para dádiva, da área do serviço de sangue;
Número e percentagem de:
Dadores inactivos na base de dadores num determinado ano;
Todos os tipos de dadores de sangue total e de aférese na base de dadores;
Dadores com subgrupo de eritrócitos conhecido;
Dadores com HPA - Antigénios Plaquetares Humanos conhecidos;
Dadores com HLA - Antigénios Leucocitários Humanos conhecidos.

ICD na dádiva
•

Número de dádivas colhidas;
Por 1.000 habitantes na área do serviço de sangue;
Percentagem do número de total de dádivas necessárias para as necessidades dos hospitais na área do serviço;
Percentagem do número de dádivas definido como objectivo.

•

O número de dádivas bem sucedidas por número de elementos da equipa
em equivalente de tempo integral (ETI) ou o seu recíproco;
O número total de ETI na gestão de dadores por 1,000 dádivas;
Percentagem de dádivas realizadas num posto fixo versus às realizadas
em postos ou veículos móveis;
Número de dádivas por dador (por ano);
Número total de dádivas divididas pelo número total de dadores que fizeram pelo menos uma dádiva;
Percentagem de dádivas efectuadas por dadores de primeira vez.

•
•
•
•
•

ICD de gestão geral
•
•
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Custos totais por 1.000 dádivas. A Secção 3.4 apresenta com mais detalhe os custos da gestão de dadores;
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•

ID da Gestão de Recursos Humanos de acordo com os ID de GRH geralmente aceites; em particular, os seguintes:
Número de funcionários na gestão de dadores (a tempo inteiro, em
part-time, em regime freelancer);
Distribuição por idades;
Anos de serviço;
Rendimento ;
Absentismo.

Estes ID não são especificados nesta secção.
•
•
•
•
•

Os seguintes ID de GRH também valorizaram;
O nível de formação de todos os trabalhadores;
O número de voluntários na gestão de dadores;
O número de horas de voluntariado despendido na gestão de dadores;
O rácio entre o número de horas de contacto da equipa de dadores com
os dadores e o número total de horas pagas às equipas de dadores.
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ASPECTOS
FINANCEIROS

SECÇÃO

3.4

3.4.1 Introdução
Esta secção descreve mais aspectos financeiros para cada uma das etapas da
gestão de dadores. Portanto, o ponto de partida será o Custo Base de Actividade ou (CBA1).
Frequentemente aplicado nas organizações empresariais, este CBA define
em cada etapa do processo factores de produção, recursos e custos/despesas,
como pessoal, material e equipamento. Na gestão de dadores consideramos
as seguintes cinco etapas, definidas anteriormente:
1.
2.
3.
4.
5.

Angariação
(Registo e) Convite/ Convocatória
Selecção de Dadores
Procedimentos na Dádiva
Manutenção/ Fidelização de dadores

Orçamentação: Para orçamentar há objectivos e indicadores de desempenho que devem ser definidos desde o início. O objectivo na sua forma mais
simples é colher a tempo componentes sanguíneos em quantidade suficiente
e de boa qualidade. A maneira de atingir esse objectivo é construída com os ID
definidos genericamente na Secção 3.3. Após quantificar os ID é fácil calcular
os respectivos custos . Se, por exemplo, o número necessário de novos dadores
é conhecido, os custos podem ser calculados para o seu angariação multiplicando este número pelo custo de cada novo dador registado. Este cálculo é
feito para os ICD. Subsequentemente, pode ser calculado o orçamento total
para a Unidade de Gestão de Dadores.
Para conseguir um orçamento equilibrado, a gestão de dadores deve ter um
conhecimento detalhado do custo de todos itens relacionados com cada
actividade, conforme está listado abaixo. Contudo, não serão listados estes
em termos de valores absolutos em euros, mas de custos relativos de pessoal, equipamento, materiais e elementos de apoio. Esta secção não dará
um orçamento detalhado para um serviço de sangue específico ou centro
de colheita.
Outro aspecto importante é a política de custos de cada item, independentemente de quem realmente os paga. “Não existem almoços grátis” é uma citação conhecida que ilustra que todas as acções ou bens representam um valor
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para alguém que tem de pagar o seu preço, seja em euros, seja em energia ou
em matérias-primas.

3.4.2 Custo dos centros, orçamentação. Quem está a pagar?
A Tabela 3.1 mostra o custo relativo dos itens por etapa. Os custos totais estão padronizados, correspondendo a 100%. O número de cada célula representa a percentagem indicativa de cada item nos custos totais de um Serviço de Sangue. Contudo, o sistema financeiro de um serviço de sangue varia
amplamente por toda a Europa. Portanto, não é possível obter um orçamento
padrão para um serviço de sangue a partir desta tabela. Esta tabela apenas
permite comparações relativas entre serviços de sangue.
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100
Totais

21

8

8

4

5

3

7

5

PM
Outras
actividades
ex. Investigação

8
0
1
0
0
1
0
0

7

4

32

2

5. Manutenção/
Fidelização

0

42
3
2
1
2
1
2
4
8
16

4. Procedimentos na Dádiva

3

15
1
1
1
2
0
2
1
2
4

3. Triagem/
selecção

1

9
0
1
1
0
0
1
1
2
2
Recepção

1

5
0
0
0
0
1
1
0
1
1

2. Convite/
Convocatória
(Backoffice)

1

12
1
1
0
1
0
2
1
0
5
Registo
(Backoffice)

1

0
1
0
0
1
0
1
4
0
2

1. Angariação

Pessoal

Equipamento

Materiais

Espaço

Sistema
Informático

Transporte/
Logística

Avaliação de
Qualidade

Gestão
de Serviços

GRH

Despesas Gerais

Gestão
Executiva

9

Totais

Tabela 3.1. Impacto relativo dos custos de cada item no total na gestão de dadores. Os números dados
são indicativos, percentagens arredondadas. Desta tabela pode-se concluir que, olhando para as etapas, somando 42% a Etapa 4 nos procedimentos de dádiva é a mais dispendiosa. Dentro da mesma
linha, olhando para o custo individual, o custo com o pessoal corresponde a cerca de 32% dos encargos.
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Os custos de um serviço de sangue específico podem variar relativamente a
outros serviços, porque têm menos impacto no orçamento do serviço de sangue. Os custos com pessoal e material diferem muito por toda a Europa, tornando a comparação de custos entre países difícil. Para além disso, os custos
não são sempre cobrados a um serviço de sangue. Dois exemplos importantes
disso são os fenómenos de voluntários e os patrocínios.

Voluntários
O questionário DOMAINE verificou que 76% dos serviços de sangue utilizam
a ajuda de voluntários. Contudo, o número de voluntários colocados em cada
serviço varia nos países Europeus.
Tarefas dos voluntários: Nos Serviços de Sangue, as tarefas que os voluntários estão autorizados a desempenhar são inúmeras e variam em complexidade. Frequentemente, os voluntários desenvolvem acções de angariação,
registo e recepção. São também actividades frequentes dos voluntários conduzir, montar um espaço móvel de colheita de sangue, convidar dadores, divulgar a realização de brigadas de colheita móveis e trabalhar em call centers.
Trabalhar com voluntários teve o efeito de baixar o orçamento dos serviços de
sangue, já que os custos com o pessoal desceram: os voluntários não recebem
salários, mas sim pequenas compensações e prendas – quer pessoais quer
para as organizações às quais pertencem – isto é a regra e não a excepção.

Patrocínios
É frequente os serviços de sangue usarem instalações nos hospitais, empresas ou outros espaços pertencentes a escolas ou organizações como a Cruz
Vermelha, sem pagarem renda. Por vezes os patrocínios são feitos por entidades ou organizações – sob a forma de dinheiro ou bens e consumíveis – que
podem ser úteis na angariação de novos dadores ou para diminuir os tempos
de espera.
Quando se faz um estudo comparativo é necessário ter-se em conta a existência de voluntários ou de patrocínios.
A Tabela 3.1 pode ajudar a avaliar os indicadores de desempenho em algumas
situações.

3.4.3 Noções importantes sobre orçamento
Embora muitos livros tenham disponíveis cada uma destas noções, será feita
uma breve descrição. O leitor interessado poderá consultar livros sobre contabilidade.

Fluxo de caixa (Cash Flow) e custos capitais
Devem ser considerados custos capitais os que decorrem da compra de edi-
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fícios e equipamentos para serem usados na gestão de dadores; por outras
palavras, custo capital é o custo total necessário para operacionalizar a colheita de componentes sanguíneos num serviço de sangue. Contudo, os custos capitais não são limitados à construção inicial de um centro ou espaço
administrativo. Por exemplo, a compra de um novo aparelho de aférese que
durará anos é também um custo capital. Os custos capitais não incluem custos laborais, excepto relativamente ao trabalho na construção do edifício.
Ao contrário dos custos operacionais, os custos capitais são despesas únicas,
embora o pagamento possa ser distribuído ao longo de muitos anos nos relatórios financeiros e declarações fiscais. Os custos capitais são fixos e, portanto, independentes do nível de produção.
Os custos fixos de um centro de colheitas incluem a compra do terreno onde
o centro é construído, despesas legais e licenciamento. Inclui também o custo
do equipamento necessário para gerir o centro, construir, financiar e comissionar antes de começar o seu funcionamento.
Os custos capitais não incluem os custos com a água, a electricidade ou o
aquecimento assim que o Centro começa a funcionar, ou quaisquer taxas dos
componentes sanguíneos que são produzidos. Também não incluem o trabalho que resulta do funcionamento do centro ou necessário para o seu fornecimento e manutenção.

Custos fixos e variáveis
Os custos fixos ocorrem independentemente dos níveis de produção do sistema. Por exemplo, a hipoteca paga pelo edifício de um centro de colheita ou
escritório administrativo mantêm-se a mesma, independentemente do número de colheitas feitas.
Em contraste, os custos operacionais podem variar com o nível de produção.
A utilização de produtos descartáveis é um exemplo óbvio de custos variáveis.
Geralmente os custos com pessoal são fixos por ETI (Equivalente tempo integral). Contudo, o número de ETI actualmente contratados pode variar.

Custos directos e indirectos
Os custos directos envolvem os processos essenciais na gestão de dadores e
incluem os custos fixos e variáveis. Itens importantes nos custos directos são
aqueles com o pessoal pelo tempo (horas) gasto directamente nas actividades essenciais: por exemplo, nas actividades de colheita; as horas directas são
as horas de trabalho dentro de um período de tempo em que os dadores têm
acesso a sessões de dádiva, exemplo: horas de funcionamento.
As horas indirectas, que são (parcial ou totalmente) pagas à equipa, incluem
o seguinte:
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•
•
•
•
•

Tempo de viagem da equipa ao local de colheita;
Tempo necessário para preparar e desmontar a unidade móvel de colheita;
Horas de treino/formação;
Encontros/reuniões;
Feriados, férias, absentismo-doença.

3.4.4 Custos de cada item
Cada etapa na cadeia de gestão de dadores inclui um ou mais dos seguintes
itens com custos relevantes, ver Tabela 3.1. De novo, sublinhe-se que esta
não é uma lista de custos pagos apenas pelo serviço de sangue; pode também
incluir custos pagos por outros ou outras organizações.

Pessoal
Pessoal directamente envolvido na acção acima mencionada. Não são incluídos os custos com pessoal para actividades de apoio, como na área da garantia de qualidade, tecnologias da informação, transportes ou despesas gerais.
•
Euros por ETI por ano

Equipamento
Aparelhos; mobiliário. Dependendo da esperança de vida que está envolvida
devem ser utilizados quer os custos totais de investimento directo ou os custos de amortização.
•
Custos de investimento
•
Custos de amortização e/ou leasing

Materiais: consumíveis, descartáveis
•

Custos de compra directa

Espaço físico
Os custos com o espaço físico relacionam-se com os custos feitos para os
edifícios de propriedade do serviço de sangue, para locais não pertencentes;
para a colocação de unidades móveis e veículos de colheita.
•
Custos com hipoteca/leasing por m2
•
Custos de aquisição; custos de amortização de unidades móveis e veículos de colheita
•
Aluguer
•
Electricidade, aquecimento, água
•

Sistema de Tecnologias de Informação
Sistemas de tecnologias da informação exigem pessoal especializado e equipamento. Para além disso, é utilizado um Sistema Especial de Informação
para Bancos de Sangue (ver Capítulo 12). Inclui:
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•
•
•

Técnicos de tecnologias da informação;
Hardware ;
Software.

Transporte/logística
O transporte inclui, entre outros, materiais, descartáveis, equipas de colheita,
componentes sanguíneos, tubos de sangue.
•
Motoristas
Custos com o pessoal
•
Carros, veículos de transporte
Custos de aquisição; ou amortização; leasing por m².

Garantia de Qualidade (GQ)
Os bancos de sangue modernos não podem funcionar sem sistemas de qualidade especializados, como Boas Práticas de Fabricação (BPF), que requer
pessoal especializado.
•
GQ- custos com pessoal;
•
GQ- custos com sistemas;
•
Auditorias (internas/externas): custos extra directos.

Despesas gerais ( “ overheads”)
Esta parte inclui outros custos, não especificados nos grupos anteriores.
•
Gestão de serviços
Limpeza; catering
Custos com pessoal
Custos de manutenção
Custos de aquisição
•
Gestão de Recursos Humanos, GRH (ver Capítulo 11)
GRH- custos com pessoal
Custos com formação: pessoal e materiais
Custos de angariação
Gestão executiva, incluindo trabalho administrativo (financeiro).
Custos com seguros
•
Custos com dadores, não especificados noutro lado, incluindo compensações e remunerações (se aplicável)
Ao comparar diferentes unidades ou serviços de sangue (“benchmarking”)
deve ter-se em conta o tipo de colheita. A colheita de sangue total envolve
menos tempo do que outro tipo de colheitas, como as colheitas por aférese. A
Tabela 3.2 lista os factores de tempo a serem considerados quando se comparam centros de colheita. Neste exemplo, como regra de ouro, é esperado que
sejam feitas 1.800 colheitas de sangue total, por ano por cada ETI da equipa
de colheita. Isto pode variar, dependendo do rácio das horas de trabalho directas e indirectas e do número de dadores que visitam o centro de colheita.
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Tabela 3.2. Comparar os custos de pessoal entre dois centros requer conhecimento do número e tipo
de colheitas. Neste exemplo, o Centro A tem os mesmos procedimentos de colheita que o Centro B.
Contudo, o Centro A necessita de menos 18 pessoas TCE que o centro B, porque estes não colhe plasma
para fraccionamento por aférese.

Número de colheitas

Unidades calculadas
Factor de
tempo

Centro A

Centro B

Centro A

Centro B

Sangue total

220.000

160.000

1.0

220.000

160.000

Plasma para
transfusão
(aférese)

10.000

15.000

2.0

20.000

30.000

Plasma para
fraccionamento (aférese)

0

50,000

1.6

0

80.000

Componentes
sanguíneos
(aférese)

1.250

1.000

3.0

3.750

3.000

Procedimentos
terapêuticos
(aférese)

0

250

12.0

0

3.000

231.250

231.250

243.750

276.000

135 ETI

153 ETI

Total

Pessoal em ETI

18.00

3.4.5 Observação final
Por vezes, os serviços de sangue desenvolvem outras actividades que podem
ou não estar relacionadas com a dádiva de sangue. As seguintes são as mais
importantes:
•
Aconselhamento dos dadores relativamente ao estilo de vida;
•
Investigação científica e outras: pesquisa de mercado, pesquisa comportamental, pesquisa biomédica.
Estes itens não foram incluídos aqui, mas poderão ser acrescentados.
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COMPETIÇÃO DE
EMPRESAS PRIVADAS

SECÇÃO

3.5

3.5.1 Introdução
A competição só apareceu muito recentemente no mundo da colheita de sangue. Com o crescimento e ascensão no mercado Europeu, contudo, o debate geral e político sobre a aceitação da competição está a ganhar força. Esta secção
discute aspectos que merecem atenção neste debate. Inclui uma subsecção
sobre a perspectiva da European Blood Alliance (EBA), que foi publicado no seu
website em 2009. Uma terceira subsecção aborda em particular as possíveis
consequências da competição para a gestão de dadores em particular.

3.5.2 Competição por componentes sanguíneos
Até agora, a competição pelas colheitas de sangue total tem, historicamente,
sido limitada. Contudo, o questionário DOMAINE mostra que os serviços de
sangue comerciais já existem em 20% dos países europeus, membros e não
membros da EU. Organizações comerciais que colhem e processam plasma
estão activas nestes países. A produção e distribuição de derivados de plasma
farmacêutico é um mercado orientado, em negócio internacional, onde as leis
da competitividade no comércio são perfeitamente aplicáveis. Uma distinção
importante, contudo, deve ser feita entre a colheita de sangue (componentes)
para uso directo nos doentes e a colheita para uso como matéria-prima para
farmacêuticas, predominantemente plasma.
Em geral, o fornecimento de componentes sanguíneos para uso directo em
doentes através de serviços de sangue não é uma actividade orientada para o
mercado. A maior parte dos países Europeus tem serviços de sangue que estão organizados a nível regional ou nacional. Nesses países, existem sistemas
de apoio regionais e nacionais e a competição entre serviços de sangue ocorre
apenas ocasionalmente.
Efeitos da competição: Contudo, o debate na introdução da competição no
campo do fornecimento de sangue para uso directo nos doentes está a crescer
em toda a Europa. O preço dos componentes sanguíneos e o acesso aos dadores
são os maiores argumentos para este debate. Por exemplo, os preços dos componentes sanguíneos diferem muito entre países Europeus. As seguradoras e os gestores hospitalares perguntam como podem essas diferenças ser explicadas ou se
podem ser diminuídas. Para além disso, as indústrias farmacêuticas querem ter
igual acesso aos dadores (plasma), o que ainda não é permitido em muitos países.
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Questão de direitos: Muitos países designaram exclusividade na angariação
de dadores e colheita de componentes sanguíneos aos serviços de sangue, por
vezes mesmo por lei. Isto não excluiu competição no fornecimento de componentes sanguíneos a hospitais em diferentes regiões ou países. O serviço de
sangue no país X pode possuir o monopólio da colheita de sangue nesse país,
prevenindo a competição aos dadores no país Y. Contudo, é concebível que um
hospital no país X seja autorizado a receber componentes sanguíneos do país Y.
Noutro sistema, a livre competição quer por dadores, quer por componentes
sanguíneos existe. Este sistema permite a qualquer pessoa estabelecer uma
organização para a colheita de sangue e componentes que são vendidos tanto para hospitais como para indústrias.
Realidade da competição: Dado o mero facto que há uma necessidade de
produtos e serviços, é provável a ocorrência de competição. Isto é verdade
para entidades comerciais e para entidades sem fins lucrativos. Até agora
tem-se sentido que a comercialização de partes do corpo, como órgãos, tecidos e sangue têm implicações éticas importantes que têm que ser abordadas
com grande precaução. Portanto, a não remuneração de dadores – fornecedores destes produtos – é ainda o princípio básico escrito aceite por toda a Europa (ver Caixa 1). Contudo, no negócio farmacêutico de derivados de plasma,
o pagamento a dadores por todo o mundo, incluindo Américas e Europa é uma
realidade. É uma situação em que há competição por dadores entre serviços
de sangue por um lado e a indústria farmacêutica, por outro, relativamente
à colheita de sangue (componentes) para uso em doentes, ou como matériaprima, respectivamente.

Caixa 1. Definição de “voluntário, dádiva voluntária não
remunerada de sangue” do Conselho da Europa2:
“A dádiva considera-se voluntária e não remunerada se a pessoa der
sangue, plasma ou componentes celulares por sua livre vontade não
recebendo qualquer pagamento em dinheiro ou substituto deste.
Isto inclui o tempo fora do trabalho não necessário para a dádiva e a
deslocação. Pequenas ofertas, refeições leves e reembolsos dos custos
directamente decorrentes da deslocação são compatíveis com a dádiva
voluntária e não remunerada.”

Cherry picking (escolher elementos relevantes de uma forma não isenta): Claro que não é necessariamente o caso de um novo «jogador» que quer
fornecer toda a gama de serviços e produtos. Uma organização pode decidir colher e produzir componentes rentáveis (“cherry picking”), deixando os
componentes de produção dispendiosa, ex.: dadores de concentrado de pla-
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quetas de determinado grupo HLA ou concentrado eritrocitário de grupos
sanguíneos raros.
Competição em instituições de caridade: Competição num ambiente não
lucrativo não é invulgar. Um exemplo importante é a competição que existe entre organizações de caridade. O mercado de caridade é enorme, mas há
limite na quantia de dinheiro que as pessoas estão dispostas a doar para a
caridade. Dependendo de muitos factores, as pessoas decidem doar dinheiro
para uma ou mais organizações de apoio. Consequentemente, estas tentam
atrair o máximo de benfeitores possível. Existe verdadeira competição aqui.
Competir por dadores de sangue ainda não é frequente.
Apesar de existirem semelhanças entre o perfil dos dadores de sangue e os
que contribuem para os fundos de caridade, as diferenças são igualmente conhecidas3. Para além disso, existem grandes diferenças auto-explicativas relativas tanto ao acto de doar partes do próprio corpo como “apenas” dinheiro.
Doar dinheiro não implica a intrusão no corpo; pode ser efectuado em casa e
não há medos a serem superados.

3.5.3 Aspectos reguladores, pontos de vista da European Blood
Alliance
Deve ser considerado que a competição na colheita (análise e processamento) de sangue, assim como na provisão de componentes sanguíneos aos
hospitais na UE, deve ser feita de modo a salvaguardar a segurança do fornecimento, dos componentes sanguíneos e a eficácia do próprio processo
transfusional. Para que estes objectivos sejam atingidos, a European Blood
Alliance considera vitais os seguintes princípios4:
Dádiva de sangue voluntária não-remunerada: A UE deve continuar a defesa do seu princípio de que os dadores de sangue devem ser voluntários
e não-remunerados, como definido pelo Conselho da Europa. Isto deve ser
aplicado a todos os dadores de componentes sanguíneos que são transfundidos na UE, sejam ou não dadores residentes na UE. Esta regra deve ser
aplicada mesmo se o sangue for colhido fora da UE. Este princípio é fortemente apoiado pela UE e OMS de forma a melhorar a segurança do sangue,
evitar erros e, acima de tudo, minimizar os riscos para os doentes. Se alguns
dos componentes sanguíneos forem obtidos de dadores pagos, os rótulos
dos mesmos devem indicar claramente se são provenientes de dadores “pagos” ou “não pagos”.
Conformidade com as Directivas da Comissão Europeia: Qualquer componente sanguíneo fornecido a um Estado Membro da UE deve cumprir todos
os requisitos da Directiva sobre Sangue na UE. Isto deve ser reforçado pelo
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Estado Membro, mesmo quando aquele ainda não transpôs a directiva para
o ordenamento jurídico interno. Antes da implementação da Directiva num
Estado uma falha nesse Estado Membro poderá permitir o fornecimento de
sangue inadequado, colocando os doentes em risco.
Inspecções: Qualquer serviço de sangue que colha, teste ou processe componentes sanguíneos para uso num Estado da UE (mesmo que o serviço de
sangue esteja situado fora da UE) deve ser sujeito a inspecções pela entidade
reguladora no Estado receptor. O regulador deve ter em conta a epidemiologia da população de onde o sangue é colhido, caso contrário os requisitos
legais definidos na Directiva sobre Sangue serão prejudicados.
Obrigações: Deve ser exigido a todos os fornecedores de componentes de
um Estado Membro que participem nos elevados custos hospitalares e dos
produtos e o cumprimento de todas as obrigações de um serviço normal sem
fins lucrativos (ex.: responder a picos de necessidade, fornecer componentes
sanguíneos de todos os tipos, incluindo produtos especializados; fornecer um
serviço de aconselhamento sobre o uso de um produto, etc.). Se o novo fornecedor não conseguir cumprir estas obrigações, deve remunerar totalmente
os serviços sem fins lucrativos existentes, para em seu lugar agir como fornecedor de último recurso assumindo os serviços essenciais. A capacidade dos
serviços sem fins lucrativos poderá ficar esgotada devido a pressões financeiras, ou poderão perder os seus dadores e os hospitais mais económicos, se o
Governo do Estado não assegurar que isto aconteça. Nessas condições os produtos essenciais e hospitais poderão ficar comprometidos. Tal poderá causar
a deterioração do sistema de prestação de cuidados de saúde e problemas a
longo prazo ao Estado.
Infra-estruturas: Os Estados Membros devem assegurar que a infra-estrutura necessária para proporcionar um serviço de transfusão de sangue
abrangente e moderno deve manter-se de modo a ser sustentável e capaz de
se actualizar continuamente à luz das novas tecnologias, desenvolvimentos
médicos e ameaças à saúde pública.
Garantia contra reclamações no caso de suspensão de actividade: Todos
os serviços de sangue a funcionar na UE devem providenciar uma garantia
que vá de encontro a todas as reclamações contra si ou financiar uma ruptura
causada por uma retirada repentina do mercado (ex.: financiar os custos para
encontrar novos dadores, etc.). Se tal garantia não for assegurada, o Estado
poderá ter custos elevados se a empresa entrar em liquidação ou cessar a sua
actividade no Estado em causa.
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3.5.4 Competição e gestão de dadores
Quando há competição pelos dadores de sangue, é provável que a gestão de
dadores mude. É necessária atenção especial em alguns aspectos, como por
exemplo, os que estão incluídos na seguinte lista, que não pretende ser uma
lista exaustiva:

1. Fornecimento de sangue e plasma
Conforme uma declaração de consenso recente, embora não aprovada por
todos os participantes na reunião5, a existência de dois sistemas de colheita independentes, um para sangue e outro para plasma, na mesma região
ou país, poderá criar um risco de escassez no fornecimento de componentes
sanguíneos. A cooperação entre os sectores de sangue e plasma é importante para assegurar que são atingidos os melhores resultados na comunidade
incluindo a disponibilidade de sangue (componentes) suficiente para os doentes. Estes princípios foram sublinhados numa recente resolução da OMS
relativa à disponibilidade, segurança e qualidade de componentes sanguíneos6. Esta resolução incentiva os Estados Membros “a tomar todas as medidas
necessárias para estabelecer, implementar e apoiar programas coordenados
de sangue e plasma, geridos eficientemente e sustentáveis”.

2. Base de dadores potenciais/convocados
Até um certo nível, os hospitais e indústrias necessitam em conjunto de determinar a base de dadores necessária para dar resposta à exigência de componentes sanguíneos. Contudo, a partilha da gama de componentes e o mercado dos serviços de sangue em questão são os únicos requisitos qualitativos e
quantitativos da base de dadores necessária, e não a procura de componentes
sanguíneos nessa região ou país. Por exemplo, se um serviço de sangue decide
produzir apenas plasma por aférese e apenas eritrócitos ABO sem subtipos e
concentrado de plaquetas ao menor preço possível, então a base de dadores
será essencialmente diferente da base de dadores necessária para dar resposta às necessidades da gama completa de produtos e componentes sanguíneos.
Mais ainda, é expectável que o preço dos produtos de sangue entre dois serviços seja diferente. Os serviços de sangue que só produzem alguns produtos
poderão provavelmente estabelecer preços mais baixos comparando com
serviços que produzam todos os componentes e produtos. A diferenciação de
preços será a consequência provável, onde o valor dos produtos de sangue raro
inevitavelmente aumentará de forma enorme. (ver também Subsecção 3.5.2).

3. Equilíbrio qualidade/segurança
Os padrões mínimos para a qualidade e segurança estão definidos nas Directivas Europeias e devem ser cumpridas por todos os serviços de sangue. Contudo, o aumento da garantia de qualidade tem inevitavelmente o seu preço.
O princípio de precaução (ver Capítulo 13 para mais informações), por definição, confronta os serviços de sangue com possíveis custos mais elevados.
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Contudo, os ganhos na saúde ou prevenção de doenças não são facilmente
calculáveis ou óbvios. Portanto, em circunstâncias económicas apertadas, o
princípio de precaução será, provavelmente, o primeiro a ser atacado com um
subsequente potencial aumento do risco para os doentes.
Um problema especial relativamente à segurança de dadores surge quando
estes decidem ir dar sangue aos serviços de sangue. A única maneira de prevenir alguma reacção adversa, (ex. devido a dádivas frequentes em diferentes
serviços de sangue), será a troca de informações/dados entre os diferentes
serviços a funcionar na mesma zona. Os serviços de sangue têm de ter cuidados especiais nos aspectos de privacidade, ainda mais quando trabalham em
regiões fronteiriças.

4. Equilíbrio custo/serviço
Um serviço razoável não é necessariamente caro. Se, por exemplo, o serviço
for eficiente na manutenção/ fidelização de dadores, os custos de angariação
acabarão por ser mais baixos. Isto é especialmente verdade no campo da remuneração de dadores. Apesar de haver um consenso geral relativo à não remuneração de dadores, os serviços de sangue já se mostraram muito criativos
e engenhosos a interpretar esta orientação. O questionário DOMAINE mostra
vários exemplos (ver Capítulo 2).

5. Produtos e serviços adicionais
Para se manter como parceiros de negócio atractivos para os hospitais, um
serviço de sangue pode decidir oferecer serviços adicionais, permitindo preços mais baixos, por exemplo:
•
•
•
•

Outros produtos e subtipos: eritrócitos, plaquetas, grupos sanguíneos raros;
Células estaminais e seu processamento, incluindo unidades do sangue
do cordão umbilical;
Aconselhamento sobre de produtos; consultoria;
Tecidos, como osso, cartilagem pele, tendões musculares, válvulas cardíacas e córneas.

Para se manter atractivo para os dadores, o serviço de sangue pode oferecer
serviços como os seguintes:
•
Aconselhamento sobre modo de vida;
•
Exame global de saúde periódico;
•
Ofertas (ex.: redução nos prémios dos seguros de saúde).
Todos estes serviços adicionais e a mudança na abordagem ao dador poderão
trazer uma mudança na composição da base de dados de dadores existente.
Actualmente, o conhecimento é insuficiente para prever a extensão ou a direcção desta mudança.
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6. Investigação e troca de informação
A investigação pode ser dispendiosa e não é provável que os serviços de sangue a paguem se não estiver previsto um retorno desse investimento. Consequentemente, a troca de informação sobre a gestão de dadores ou outra
informação sensível relativa à partilha de mercado deverá ser classificada
como confidencial.

3.5.5 Observações finais
A introdução da competição na gestão de dadores trará grandes mudanças.
Estas serão sentidas pelos hospitais/médicos e dadores. Os dois grupos vão
experimentar vantagens, assim como desvantagens. Os hospitais (médicos)
conseguirão provavelmente obter componentes sanguíneos a preços mais
baixos; contudo, os custos serão muito mais elevados para produtos especializados. Está para além do âmbito deste manual prever o efeito geral.
O mesmo se aplica aos dadores. Poderão experimentar um aumento do nível do serviço. Contudo, não pode ser excluída uma alteração na atitude ou
na motivação. Os serviços de sangue têm de antecipar flutuações maiores ou
menores na sua base de clientes (hospitais compradores) e na base de dadores. No Capítulo 13 são discutidas considerações adicionais sobre ética na
competição da gestão de dadores.
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DEFINIÇÕES

SECÇÃO

4.1

4.1.1 Introdução
Este manual refere frequentemente várias definições de tipos de dadores e
dádivas de sangue. Como pré requisito, é necessário um conjunto específico
de definições relativas tanto a dadores como a dádivas de sangue para prevenir falhas de comunicação. A aplicação de tais definições permite avaliar
tendências na base de dadores e fazer estudos comparativos entre serviços
de sangue dentro ou entre países.
O conjunto de definições DOMAINE baseia-se na recomendação 98/463/CE1
do Conselho da UE. Contudo, as definições da UE e as definições DOMAINE
diferem em alguns aspectos e, nessas situações, é importante salientá-las,
explicar como apareceram e a lógica subjacente para a sua adopção.
Este capítulo salienta primeiro as definições da UE e DOMAINE, depois ilustra-as e compara-as. A primeira secção apresenta-se como indicado: definições da UE: 4.1.2; definições DOMAINE: 4.1.3; comparações detalhadas:
4.1.4; ilustração DOMAINE dos tipos de dador: 4.1.5; resumo dos tipos de dador DOMAINE: 4.1.6; Tipos de dádiva DOMAINE: 4.1.7.
As subsecções desenvolvidas posteriormente desenvolvem as definições DOMAINE e elaboram vários tipos de dádiva e a situação corrente na Europa, recolhida a partir do inquérito DOMAINE.

4.1.2 Definições da Directiva da Comunidade Europeia
Para facilitar as comparações entre países da UE relativamente ao número
de dadores, número de colheitas, uso de componentes sanguíneos e aspectos de segurança, a UE estabeleceu definições para alguns tipos específicos
de dadores (Recomendação do Conselho da UE 98/463/CE). Este conjunto de
definições tem sido utilizado no tratamento de questões macro-económicas
no fornecimento de sangue. Por exemplo, o Conselho da Europa tem aplicado
essas definições no questionário de colheita, teste e uso de sangue e componentes sanguíneos na Europa2.
Tabela 1: Definições da UE de tipos de dadores. Desde que as organizações
de processamento de plasma usam componentes sanguíneos provenientes
do mesmo pool de dadores, aplicam-se as mesmas definições no denominado
Plasma Master File (Guideline on epidemiological data on blood transmissible infections; European Medicines Agency)3. Contudo, para servir o seu objectivo específico, a European Medicines Agency inclui na sua série de definições duas adicionais, também citado na Tabela 1.
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Tabela 4.1. Definições da UE e definições Plasma Master File de tipos de dador

Categoria de Dadores Definição da UE e da Plasma Master File
Dador

Uma pessoa com uma saúde normal e com um bom
historial médico que dá voluntariamente sangue ou
plasma para uso terapêutico.

Dador de primeira vez

Pessoa que nunca doou nem sangue nem plasma.

Dador potencial

Dador regular

Dador retornado

Pessoa que se apresenta num serviço de colheita de
sangue ou plasma e manifesta o seu desejo de doar sangue
ou plasma.
Pessoa que regularmente doa o seu sangue ou plasma
(exemplo, dentro dos dois últimos anos), de acordo com os
intervalos mínimos, no mesmo centro de dádiva.
Pessoa que já doou mas não o fez nos últimos dois anos no
mesmo centro de dádiva.

Categoria de Dadores Definição Plasma Master File
Dador testado
de primeira vez
Dador re-testado

Pessoa cujo sangue/plasma é testado pela primeira vez
para marcadores de doenças infecciosas (com ou sem
dádiva) sem evidencia de testes prévios num determinado
“sistema” de sangue.
Pessoa cujo sangue/plasma foi testado anteriormente
para marcadores de doenças infecciosas num
determinado sistema de sangue.

a. Os serviços de sangue estão definidos na Directiva 2002/98/CE4 como «Serviço de sangue», uma
estrutura ou organismo responsável pelos aspectos da colheita e análise de sangue humano ou de
componentes sanguíneos, qualquer que seja a sua finalidade, bem como pelo seu processamento,
armazenamento e distribuição quando se destinam à transfusão.’ De acordo com as guideline [EMA]
“centro de colheita” significa um local específico onde o sangue/plasma são colhidos, incluindo todos
os espaços móveis associados.
b. No Plasma Master File, um dado “sistema de sangue” significa um sistema que tem o registo quer
das dádivas anteriores do dador quer o resultado dos testes anteriores.

O actual número de dádivas e o padrão de dádivas (o intervalo de tempo entre
as dádivas do dador) dos dadores determina o currículo do dador e algumas
das suas características têm implicações na sua segurança. Portanto, a quantificação do número e padrão de dádivas ajuda a distinguir e compreender os
diferentes tipos de dadores.
Tabela 2: Tabulação comparativa das definições da UE de tipos de dadores
com os respectivos padrões de dádiva. Desta tabela pode concluir-se que não
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é simples quantificar em tipos de dadores de forma não ambígua, de acordo
com as definições da UE. Contudo, a gestão de dadores requer informação actualizada sobre a base de dadores, de forma a poder intervir com tempo e de
forma adequada no angariação e nas actividades de manutenção.
Tabela 4.2. Tabulação comparativa dos tipos de dadores da UE com o número de dádivas, usando as
definições da UE e definições da Plasma Master File

Dádivas
Antes de 2008

2008

Dador

≥0

Dador potencial

0

Dador de primeira vez

0

2009

Dador regular

≥0

≥1?a

Dador retornado

≥1

≥0b

Dador testado de primeira vez

0

0 ou 1

irrelevante

irrelevante

Dador re-testado

a. Não há um número inequívoco de dádivas dedutível da definição. Um dador regular nesta definição
pode ter doado num dado serviço, noutro centro de dádivas do mesmo serviço de sangue ou noutro
sítio. Mais ainda, não há definição clara do intervalo de tempo entre dádivas.
b. Este dador pode ou não ter doado no presente centro de dádiva, outro centro do mesmo serviço de
sangue ou noutro sítio.

4.1.3 Definições DOMAINE
O conjunto de definições da UE já mostrou a sua aplicabilidade nos questionários macroeconómicos. A gestão de dadores está um passo à frente e requer informação mais detalhada sobre o percurso actual do dador. Para essa
finalidade, são indispensáveis definições inequívocas. Portanto, baseado nas
definições da UE e Plasma Master File, o DOMAINE reformulou um conjunto
elaborado de definições para tipos de dadores e tipos de dádiva.
Definições de tipos de dadores são apresentadas, discutidas e ilustradas nas
subsecções 4.1.4 a 4.1.6.
Definições de tipos de dádivas são formuladas na subsecção 4.1.7.

Tipos de dadores DOMAINE
Tanto o número de dádivas que uma pessoa já fez como o seu padrão de dádivas constituem o ponto de partida de uma boa gestão de dadores, permitindo
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ajustamentos nas estratégias de angariação e manutenção/fidelização. O número de dádivas é uma dimensão importante que pode ser usada para categorizar dadores em, por exemplo, dadores de primeira vez, dadores regulares
ou dadores que estão em extinção eminente da base de dadores activos. O
padrão de dádiva fornece informação sobre os intervalos entre dádivas subsequentes.

Vantagens de ter os tipos de dadores bem definidos
De forma a obter e gerir adequadamente a informação da base de dadores,
a utilização de uma base de dados de dadores electrónica é quase um prérequisito. Os gestores de dadores têm de ser informados sobre a base de dadores existente, quantitativa e qualitativamente, com o objectivo de planear
e fazer previsões. Os gestores de dadores têm de ter informação actualizada
para responder às necessidades de gestão. Quantos dadores estão disponíveis para uma dádiva hoje? Qual o número de novos dadores angariados este
ano? O número de dadores inactivos está a aumentar?
A composição da base de dadores em termos de diferenças dos tipos de dadores fornece informação valiosa sobre a robustez e composição da base de
dadores. Por exemplo, por um lado, um serviço de sangue que depende em
grande parte dos novos dadores depende fortemente das suas acções de angariação de dadores e a informação da base de dados pode ser usada para
esse fim. Por outro lado, um serviço de sangue com uma grande população de
dadores regulares dependerá na informação da base de dados para decidir se
deve ou não investir mais na manutenção de dadores.

Definir tipos de dadores
O percurso de dádiva de um dador começa quando se apresenta num serviço
de sangue, seja espontaneamente ou no seguimento de uma angariação activo. Uma carreira de dádiva pode terminar por diferentes motivos: por descontinuidade activa, exclusão permanente ou ocorrência de incidentes graves na
vida do dador.
Uma vez registado, o novo dador pode contribuir para o fornecimento de
sangue pela dádiva. Deve ser verificado que o novo dador ainda não efectuou
dádivas. Contudo, a intenção é que os dadores registados de novo façam uma
ou (preferencialmente) mais dádivas. Através dos seus percursos, os dadores
agrupam-se em diferentes tipos. Seja ou não uma pessoa que realmente doou
sangue ou não é o facto mais fácil de quantificar para distinguir os dadores
dos não-dadores, e também permite distinguir os dadores entre si. Portanto,
o DOMAINE usa o número de dádivas como uma ferramenta para construir
e definir os diferentes tipos de dadores. Os tipos de dadores estão descritos
nas Tabelas 4.3 e 4.4. A Tabela 4.3 fornece uma descrição textual dos tipos
de dadores.
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Tabela 4.3 Definições DOMAINE que descrevem a composição da base de dados de dadores

Tipos de dadores
Dador
Dador potencial
Dador recentemente registado
Dador de primeira vez
Dador regular

Dador retornado
Dador em pausa
Dador inactivo

Dador parado

Definição DOMAINE
Pessoa que dá voluntariamente sangue ou componentes sanguíneos.
Alguém que manifesta o desejo de doar sangue ou
plasma mas ainda não está registado como dador.
Pessoa que foi registada como dador mas que ainda
não doou.
Alguém que fez a sua primeira e, até à data, única
dádiva nos últimos 12 meses.
Pessoa que fez pelo menos duas dádivas nos últimos
24 meses. A última dádiva foi feita nos últimos 12
meses.
Pessoa que fez pelo menos duas dádivas. Este dador fez
apenas uma dádiva nos últimos 12 meses E o intervalo
entre esta e a anterior é de mais de 24 meses.
Pessoa que fez pelo menos uma dádiva nos últimos 24
meses mas NÃO nos últimos 12 meses.
Alguém que fez pelo menos uma dádiva. Este dador fez
a última dádiva HÁ MAIS de 24 meses, mas ainda está
registado na base de dados de dadores.
Alguém que esteve registado como dador e fez ou
não uma ou mais dádivas, mas foi subsequentemente
removido como dador da base de dados de dadores por
algum motivo.

A Tabela 4.4 compara os mesmos tipos de dadores na base do número e padrão de dádivas. Os serviços de sangue podem, assim, utilizar o número de dádivas para determinar o tipo de dadores, fornecendo-lhes informação valiosa
para a sua estratégia na gestão de dadores.
É importante perceber que as informações adquiridas pela construção de diferentes tipos de dadores da base de dados dão uma imagem clara da composição da pool de dadores num ponto específico no tempo. Para avaliar a base
de dados dos dadores é feito um ponto de situação numa data específica. Por
conveniência, neste manual a data estabelecida é 31 de Dezembro de 2010.
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Tabela 4.4 Comparação dos tipos de dadores com o número de dádivas, usando as definições DOMAINE

Dádivas
2008
Dador

≥0

Dador potencial

0

Dador recém-registado

0

Dador de primeira vez

2009

0

1
≥0

Dador regular

≥1

≥0
≥2

Dador repetente

≥1

0

1

Dador retornado

≥0

1

0

Dador inactivo

≥1

Dador parado

0
≥0

4.1.4 Comparação das definições DOMAINE com as definições da UE
Algumas das definições da UE não permitem uma recolha simples de informação do sistema de processamento que contém dados relevantes dos dadores. Por isso, baseadas nas definições da UE, as definições DOMAINE indicam
quais os parâmetros que devem ser utilizados quando são recolhidos dados.
Estas definições são um aprofundamento das definições da UE e permitem
uma ligação com as definições da UE e vice-versa.
Tabela 4.5 mostra uma comparação mais detalhada entre as definições DOMAINE e as definições da UE
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Tabela 4.5 Diferenças e semelhanças entre as definições DOMAINE e as definições da UE

Definição DOMAINE

Dador

Definição da
UE

⊃1 Dador

Comentário
A definição DOMAINE é mais ampla que a da
UE porque inclui pessoas que não estão necessariamente com estado de saúde “normal” (ex.
utilização autóloga) E pessoas que doam componentes sanguíneos para além de plasma (ex.
plaquetas, leucócitos, células estaminais).
Além disso, com o consentimento informado
do dador, a dádiva OU parte da dádiva pode ser
usada para outros propósitos para além dos
terapêuticos.

Dador potencial

A definição DOMAINE é mais ampla que a da UE
porque incluiu pessoas que atestaram a sua intenção de doar de modo diferente, ex. através da internet, questionários gerais ou actividades de angariação. O número DOMAINE de dadores potenciais é
desconhecido e pode apenas ser estimado.

Dador recémregistado

Um dador recém-registado na definição DOMAINE é um dador potencial na definição da UE que é
aquele que foi registado na base de dados de dadores. O número de dadores potenciais de acordo
com a definição da UE não pode ser avaliado.

Dador de
primeira vez

Como o número de dádivas é o aspecto distintivo
nas definições DOMAINE, nas definições da UE
não é adequado para retirar dados relevantes da
base de dados de dadores. Para além disso, na
definição da UE (“alguém que nunca doou nem
sangue nem plasma) pode englobar pessoas que
não têm relação nenhuma com um serviço de
sangue, ex. todas as crianças abaixo dos 16 anos.

Dador Regular

O conjunto DOMAINE Regular, dadores 3 do
dador regular. Esta distinção é importante na
política de manutenção/fidelização de dadores.

Dador de
repetição

O termo da UE dador de repetição é indistinto.
É facilmente confundido com dador regular ou
dador retornado. Para além disso, um dador
repetido pode ter dado sangue noutros centros.

Dador parado

Sem equivalência

-

Sem equivalência

Dador testado
pela primeira
vez

-

Sem equivalência

Dador testado
repetidamente

Dador potencial

Dador recémregistado

Dador de primeira
vez

⊃

⊂

≠

Dador Regular
Dador retornado
Dador em pausa
Dador inactivo

≈

1 A ⊃ B significa que cada elemento do grupo B é também elemento do grupo A, mas o inverso não é
necessariamente verdade. Resumindo: o grupo B é parte do grupo A. A ⊂ B significa que o grupo A é
parte do grupo B.
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4.1.5 Ilustração dos tipos de dadores DOMAINE
Nos parágrafos seguintes cada categoria de dadores será ilustrada através de
padrões de dádiva exemplares. Os padrões de dádiva usados para clarificar os
tipos de dadores fornecem uma “visão rápida” da composição duma base de
dadores (definido para o dia 31 de Dezembro de 2009).

Dador potencial
Dadores potenciais são pessoas da população geral que manifestaram o seu
desejo de dar sangue ou plasma mas ainda não são dadores registados. Eles
formam o número de dadores potenciais, mas ainda não fizeram nenhuma
dádiva e não estão registados na base de dadores (ver Figura 4.1).
Alguns serviços de sangue oferecem às pessoas a possibilidade de manifestarem o seu desejo de serem dadores por websites ou e-mail. Contudo, a dimensão do grupo de dadores potenciais é amplamente desconhecido para os
serviços de sangue.
= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas

= Registo
<2007

2007

2008

2009

0
Total
de dádivas

Figura 4.1 Exemplo de padrão de dádiva de um potencial dador

0

Figura 4.1 Exemplo de padrão de dádiva de um potencial dador

Dador recém-registado

Assim que um potencial dador é realmente registado na base de dadores,
torna-se um dador recém-registado, e pode ser convidado para uma primeira dádiva. Os dadores recém-registados não fizeram nenhuma dádiva (ver
Figura
Total
= Registo4.2).
<2007

2007

2008

2009

de dádivas

= Registo
<2007

2007

2008

2009

0
Total
de dádivas

Figura 4.2 Exemplo de padrão de dádiva de um dador recém-registado

0

Figura 4.2 Exemplo de padrão de dádiva de um dador recém-registado

Dador de primeira vez
Dadores de primeira vez são novos dadores sem história anterior de dádiva,
que efectuaram dádiva pela primeira vez nos últimos 12 meses (ver Figura
= Registo
4.3).
Quando
estes dadores
fazem uma
segunda dádiva
nesses 12 Total
meses,
de
dádivas
<2007
2007
2008
2009
tornam-se dadores regulares.
= Registo
<2007

2007

2008

Figura 4.3 Exemplo de padrão de dádiva de um dador pela primeira vez

Figura 4.3 Exemplo de padrão de dádiva de um dador pela primeira vez
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Figura 4.2 Exemplo de padrão de dádiva de um dador recém-registado

= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
1

Figura 4.3 Exemplo de padrão de dádiva de um dador pela primeira vez

Dador regular
Os dadores regulares são aqueles que fizeram pelo menos duas dádivas, tendo a última dádiva sido nos últimos 12 meses. Para além disso, o intervalo
entre a última dádiva e a anterior tem de ser inferior a 24 meses (ver Figura
4.4). O questionário DOMAINE (ver Capítulo 2) revelou a frequência média de
1.9 dádivas para dadores de sangue total no ano 2007 na Europa.
= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
2

= Registration
<2007

3
2007

2008

2009

8

4

2

Figura 4.4 Exemplo de cinco padrões de dádiva de dadores regulares

Dador retornado
Dador retornado é alguém que já doou antes, mas apenas fez uma dádiva
nos últimos 12 meses. Para além disso, o intervalo entre a última dádiva e a
anterior foi maior do que 24 meses (ver Figura 4.5). Este tipo de dador é especialmente relevante para avaliar a manutenção/fidelização de dadores e
estratégias de angariação.
= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
4
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= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
4

2

Figura 4.5 Exemplo de dois padrões de dádiva de dadores retornados

Dador em pausa
Dador em pausa é alguém que doou nos últimos 24 meses, mas não fez nenhuma dádiva nos últimos 12 meses (ver Figura 4.6). Dador em pausa são
dadores em risco de se tornarem dadores inactivos ou até dadores parados.
São, portanto, um foco especial nas estratégias de manutenção de dadores.
Esta categoria de dadores é um componente no cálculo das denominadas taxas de desgaste (ver Capítulo 6 Manutenção).

= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
4

2

1

Figura 4.6 Exemplo de três padrões de dádiva de dadores em Pausa (lapsing donor)

Dador inactivo
Um dador inactivo é alguém que doou pelo menos uma vez, mas NÃO nos últimos 24 meses (ver Figura 4.7). Para além disso, um dador inactivo continua
registado na base de dados de dadores e ainda não passou a ser um dador parado. Os dadores inactivos podem ser um alvo de estratégias de manutenção/
fidelização
específicas
= Registo
Total
<2007

2007

2008

2009

de dádivas
4

1

Figura 4.7 Exemplo de dois padrões de dádiva de dadores inactivos
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Figura 4.6 Exemplo de três padrões de dádiva de dadores em Pausa (lapsing donor)

= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
4

1

Figura 4.7 Exemplo de dois padrões de dádiva de dadores inactivos

Dador parado
Dador parado é alguém que foi registado e que pode ou não ter feito dádivas.
Por qualquer motivo, o serviço de sangue decidiu parar de contactar este dador. O registo deste foi removido da base de dados de dadores (ver Figura 4.8)
e não será convidado/convocado para fazer dádivas novamente. Os dados
relevantes são arquivados de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
6

3

1

2

0

= Remoção de registo

Figura 4.8. Exemplos de cinco padrões de dádiva de dadores parados (stopped donors)
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4.1.6 Resumo dos tipos de dador DOMAINE
As definições DOMAINE distinguem oito tipos diferentes de dador. A figura
4.9 fornece uma visão geral desses tipos assim como um exemplo em cada
categoria dum padrão de dádiva exemplar.
Sumário: Uma boa gestão de dadores requer informação actualizada relativa ao número de dadores em cada categoria e os diferentes tipos de dadores
permitem a análise da base de dados num determinado ponto no tempo. É
importante por exemplo, saber quantos dadores são dadores em pausa, ex.
dadores em risco de se tornarem inactivos. É igualmente importante ter informação actualizada sobre o número de dadores regulares. As definições
DOMAINE fornecem assim uma ferramenta a ser utilizada para a gestão da
população de dadores.
Apenas os dadores que estão registados na base de dados e que são elegíveis
para doar podem ser convidados directa e pessoalmente a deslocarem-se ao
serviço de sangue para doar. Ao usar as definições DOMAINE o grupo elegível incluiu todos os seguintes tipos de dador que não estão temporariamente
suspensos: dadores registados de primeira vez, dadores de primeira vez, dadores regulares, dadores retornados, dadores em pausa e dadores inactivos.
Todos os dadores são angariados da população geral. O questionário DOMAINE sobre gestão de dadores mostrou que os critérios de elegibilidade por
idade para potenciais dadores variam entre os diferentes países Europeus. A
maior parte dos países aplicam a idade mínima de 18 anos, enquanto outros
permitem que os seus novos dadores façam a sua primeira dádiva aos 17 anos
(com frequência, com consentimento dos pais). A idade máxima permitida
para novos dadores potenciais varia consideravelmente entre países, entre
57 e 65 anos. Um serviço de sangue referiu que não utiliza idade máxima limite para novos dadores potenciais.
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= Registo
<2007

2007

2008

2009

Total
de dádivas
0

dador
potencial
0
dador
recém-registado
1
dador
de primeira vez
3
dador regular

4
dador retornado
(returning donor)
4
dador inactivo

4
dador em pausa

6
dador parado
= Remoção do registo

Figura 4.9 Resumo dos diferentes tipos de dador e respectivos exemplos de padrões de dádiva típicos

4.1.7 Tipos de dádiva DOMAINE
Para além de usar diferentes tipos de dador para compreender a composição
da base de dadores, uma revisão do típico número e tipo de dádivas num determinado período de tempo é igualmente importante. O seguinte conjunto
de definições refere-se aos diferentes tipos de dádivas (Tabela 4.6).
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Tabela 4.6 Tipos de dádiva e produtos resultantes

Tipos de dádiva

Resultado
O resultado da colheita de sangue total ou componentes
Dádiva, Dádiva
sanguíneos de um indivíduo num procedimento único; a
dádiva conta a partir do momento da punção da pele.
Dádiva onde a punção da pele do dador resultou em colheita
Dádiva bem sucedida de sangue total ou componentes sanguíneos adequados
para processamento
Primeira dádiva
Primeira dádiva não autóloga na vida de um dador
Repetição da dádiva Qualquer dádiva não autóloga menos a primeira dádiva
Dádiva de um dador, colhida para uso terapêutico no mesmo
Dádiva autóloga
dador
Nota: o procedimento de dádiva é dito como mal sucedido quando a punção na
pele do dador não resultou em sangue total ou componentes sanguíneos adequados para processamento

O número total de dádivas num determinado ano inclui dádivas de dadores
de primeira vez, dadores regulares, dadores retornados, e parte de dadores
parados, assim como dádivas autólogas e dádivas para fins não transfusionais. O número de dádivas mal sucedidas está também incluído, reflectindo
o total de actividades de dádiva no serviço de sangue. O número total de dádivas não incluiu, por definição, as dádivas de dadores em pausa ou dadores
inactivos. O número total de dádivas repetidas num determinado ano é o total
do somatório das dádivas feitas por dadores regulares, dadores retornados e
dadores parados, sendo os últimos dadores com uma dádiva num período específico de tempo mas que pararam de doar desde aí. A Figura 4.10 retrata
um exemplo da distribuição dos diferentes tipos de dádiva num período de
tempo específico.
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Doações em 2009
Todas as doações

Repetição de doações

Repetição de Doações

Dadores Regulares

Primeira Doação

Dadores Retornados

Doação Autóloga

Dadores Parados

Doação Não Transfusional
Dádiva mal sucedida

Figura 4.10 Exemplo da distribuição dos diferentes tipos de doações que constituem o número total de doações
num Serviço de Sangue

Uma conclusão geral do projecto DOMAINE é que muitos serviços de sangue
têm dificuldade em recolher informação do número de dádivas num intervalo de tempo específico. Portanto, a informação da dádiva deve ser gravada
numa base de dados de dadores (ver também Capítulo 11 sobre Tecnologias
da Informação) e a base de dados deve ser construída de modo a permitir a
fácil obtenção da informação para propósitos de gestão. Para construir correctamente uma base de dados com diferentes tipos de dadores, o registo
preciso de cada procedimento de dádiva é uma condição sine qua non.
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SECÇÃO

4.2

BASE DE DADORES E O
PROCESSO DE GESTÃO
DE DADORES

4.2.1 Introdução
Os serviços de sangue lutam continuamente para fornecer produtos sanguíneos necessários para transfusões e fins farmacêuticos5. Assegurar um fornecimento de sangue adequado requer a manutenção de um rácio equilibrado
entre as necessidades dos hospitais de produtos sanguíneos e o número de
dádivas6.
Todos os dias são necessários dadores de sangue para dar o “presente para a
vida”. Uma população dadora adequada é de extrema importância para toda
a cadeia transfusional de sangue e constitui o suporte duma boa gestão de
dadores. Assim, os serviços de sangue estão envolvidos numa luta constante
para atrair e manter dadores suficientes. Quer a angariação de dadores quer
a manutenção são necessárias para manter uma população dadora estável e
suficiente.
O conjunto de dadores registados constituem a base de dados de dadores, um
registo preciso do número de dadores e dádivas e as suas variadas características são importantes tanto para o angariação como para a manutenção7. A
boa gestão de dadores requer conhecimento concreto da base de dadores de
forma a poder intervir com tempo, e com actividades de angariação e manutenção adequadas. Esta secção descreve o processo de gestão de dadores e a
sua relação com a base de dadores.

4.2.2 Descrição do processo de gestão de dadores
A gestão de dadores para colheita de produtos de sangue é um processo em
cadeia, onde o passo seguinte depende do sucesso do anterior. O processo
consiste num conjunto de acções e etapas sequenciais, começando na angariação de dadores até à obtenção dos produtos de sangue necessários. A actual secção descreve brevemente os passos do processo na gestão de dadores
como ilustrado na Figura 1.1. Uma descrição mais detalhada no processo de
gestão de dadores é dada no Capítulo 3.
Os dadores de sangue são angariados na população geral (Caixa a)
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Nem todos os cidadãos estão dispostos a tornar-se dadores de sangue. As pessoas que estão interessadas são denominadas potenciais dadores e formam
esse grupo: dadores potenciais (Caixa b).
As actividades de angariação (Caixa 1) têm que estar direccionadas para este
grupo de potenciais dadores para aumentar a sensibilização para a dádiva de
sangue e persuadir para que se tornem dadores. Um determinado número
de potenciais dadores irá realmente decidir-se a apresentar-se num serviço
de sangue para se tornar dador. Será registado na base de dadores (Caixa c)
como dadores registados de novo.
Os dadores registados que são elegíveis para dar receberão um convite para
fazer uma dádiva (Caixa 2). Os dadores convidados podem responder ou não
ao convite. Os que não respondem (ver Caixa d2) serão convidados novamente. Os dadores que nunca aparecem após serem convidados a dar serão
eventualmente removidos da base de dados de dadores (Caixa g). Os dadores também podem ser convidados de modo mais geral através de apelos nos
media. Para além disso, há pessoas que visitam os serviços de sangue espontaneamente e que são registadas no momento.
Tanto dadores convidados de modo pessoal ou geral que se apresentam para
doar são denominados dadores comparecentes (Caixa d1). Estes candidatos
a dadores aparecem num serviço de sangue para se submeter a uma avaliação (selecção ou triagem de dadores) para determinar a sua elegibilidade
como dador (Caixa 3). Em alguns países, os dadores registados de novo apenas serão submetidos a procedimentos mais ou menos específicos e testes laboratoriais. O procedimento de dádiva não é realizado nesta primeira visita.
Quando um dador não é elegível para doar, recebe estatuto de excluído (temporário ou permanente) (Caixa e2). Os dadores suspensos temporariamente
receberão um novo convite para doar, enquanto os excluídos permanentemente serão removidos da base de dados (Caixa g).
Todos os dadores que passam pela fase de selecção com sucesso podem fazer
uma dádiva (Caixa e1) e quase todos os processos de dádiva (Caixa 4) são
bem sucedidos e resultam em produtos sanguíneos (Caixa f1). Um pequeno
número de dádivas falha devido a eventos adversos ou processos mal sucedidos (Caixa f2). Algumas destas complicações poderão levar ao fim do estatuto de dador (Caixa g). Contudo, em geral, os dadores bem sucedidos são
novamente convidados a doar após um determinado período de tempo.
O passo final no processo de gestão de dadores foca-se na manutenção do
dador (Caixa 5). Uma manutenção de dadores bem sucedida visa minimizar
a população de dadores parados.
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Os dadores poderão ser removidos da base de dados pelos seguintes motivos:
•
•
•
•

Não comparecem repetidamente para fazer uma dádiva após terem sido
convidados (Caixa d2)
São dadores excluídos permanentemente (Caixa e2)
Os seus procedimentos de dádiva são mal sucedidos (f2)
Os próprios desistem de doar

O conjunto de dadores parados é formado pelos dadores que não comparecem, dadores excluídos permanentemente e dadores que têm complicações
durante os procedimentos de dádiva, cujos dados são arquivados (Caixa g).

1.
Angariação

População
Geral
a

Dadores
Potenciais
b

2.
Convite

Dadores Parados
g

3.
Selecção de
Dadores

Dadores
Comparecentes
d1

Dadores
Não
Comparecentes
d2

4.
Procedimento
de Dádiva

Dadores
Efectivos
e1

Dadores
Suspensos
e2

Dádivas
Bem Sucedidas
f1

Dádivas mal
Sucedidas
f2

Base de dados de dadores
c

5.
Manutenção

Figura 4.11 Processo de gestão de dadores

77

Manual_1.indd 77

7/11/11 3:50 PM

BASE DE DADOS DE
DADORES
E TIPOS DE DADORES

SECÇÃO

4.3

4.3.1 Introdução
Apesar do objectivo comum dos dadores, todos os dadores que constituem a
base de dados de dadores variam muito entre si. Este secção aborda a composição em termos de categorias de idades e estado de actividade do dador.

4.3.2 Actual situação na Europa: composição da população dadora
Em geral, o questionário DOMAINE evidenciou que a composição da população dadora varia amplamente entre serviços de sangue Europeus, especialmente no que refere ao número de dadores de primeira vez e regulares.
Alguns serviços de sangue dependem dum grande número de dadores de primeira vez para dar resposta às necessidades de sangue. Para estes serviços, as
primeiras dádivas são responsáveis até 35% do total de dádivas. Num serviço
de sangue as primeiras dádivas constituíam 81% da quantidade total de dádivas. Outros serviços de sangue têm um grupo grande de dadores regulares
à sua disposição.
A Figura 4.12 mostra a composição da população Europeia dadora de sangue, baseada nos dados fornecidos por vinte serviços de sangue. A proporção
de dadores inactivos é relativamente alta, porque muitos serviços de sangue
nunca os removeram da base de dados de dadores.
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Percentagem

Tipos de dador

19%
Recém-registado

15%
Primeira vez

21%
Regular

21%
Retornado

24%
Inactivo

Figura 4.12 Composição da população Europeia dadora usando os tipos de dador

Situação desejável
Uma população dadora adequada é de importância vital para uma boa gestão de dadores. Idealmente, os serviços de sangue podem depender dum
grande grupo de dadores que são activos nas suas dádivas. Se existe uma
grande proporção de dadores regulares e uma pequena parte dos dadores
parados ou inactivos significa que a maioria dos dadores registada na base
de dados pode ser convocada para fazer uma dádiva. Por outras palavras, o
número de dadores activamente comprometidos nas actividades de dádiva
é bastante elevado. Ser capaz de depender de dadores regulares para fornecer sangue e produtos de sangue suficientes é benéfico para a segurança
do sangue e também para os custos de angariação. Em geral, manter um
dador para uma subsequente dádiva de sangue é menos dispendioso do que
angariar outro dador.

4.3.3 Dadores activos, em pausa e inactivos
O conjunto de definições DOMAINE sobre os diferentes tipos de dadores (ver
Subsecção 4.1.3) providencia aos serviços de sangue informação relevante
sobre a composição da base de dados de dadores. Os diferentes tipos de dadores foram definidos usando tanto o número de dádivas como o padrão de
dádiva. Estas duas dimensões fornecem informação sobre o “quão activo” um
dador é. Um dador, que doa regularmente a cada dois anos é potencialmente diferente dum dador que doou seis vezes em dois anos mas que não fez
nenhuma dádiva no último ano. O grau de “actividade” pode ser distinguido
através dos tipos de dador DOMAINE.
Os dadores activos são divisíveis em três grupos (ver Tabela 7):
1. Dadores de primeira vez;
2. Dadores regulares;
3. Dadores retornados.
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Dadores activos são aqueles que fizeram pelo menos uma dádiva nos últimos 12 meses.
Dadores em pausa não fizeram nenhuma dádiva nos últimos 12 meses mas
doaram pelo menos uma vez nos últimos 24. Os dadores em pausa compõem
o grupo de dadores que podem facilmente tornar-se dadores inactivos. Constituem um potencial risco e, portanto, requerem especial atenção nas actividades de gestão de dadores.
Dadores inactivos já doaram mas não nos últimos 24 meses. Não participaram activamente no processo de dádiva durante este período e estão em risco
de parar todas as actividades de dádiva.
Sumário: É importante monitorizar a distribuição e desenvolvimento ao longo do tempo dos diferentes tipos de dadores. Os dadores em pausa estão em
risco de pararem as suas dádivas e tornar-se inactivos e finalmente dadores
parados. O conhecimento actualizado sobre os diferentes tipos de dadores
pode ser uma ferramenta poderosa para usar para uma boa gestão de dadores de modo a focar a atenção naqueles grupos de dadores que estão potencialmente a sair do processo de dádiva. Conhecer a composição da base de
dadores permite fazer uma manutenção directa imediata e, se necessário,
actividades de angariação.

Tabela 4.7 Tipos de dadores comparados pelo seu padrão de dádiva

Tipo

Situação de
actividade

Dádivas
Antes de 2008

2008

Dador
Potencial dador

2009

≥0
PENDENTE

0

Dador registado de novo

0

Dador de primeira vez

0

1
≥0

Dador Regular

ACTIVO

≥1

≥0
≥2

Dador retornado
Dador em pausa

ACTIVO?

Dador inactivo
INACTIVO
Dador parado
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SECÇÃO

4.4

BASE DE DADOS
DADORES
E CARACTERÍSTICAS
DE DADORES

4.4.1 Introdução
Uma vez que os dadores são o ponto de partida da cadeia para o fornecimento de sangue é imperativo saber a composição e características a população
dadora, assim como categorizá-la em tipos de dadores, como foi descrito na
secção anterior. Medir e registar as características dos dadores é igualmente
importante para as estratégias de angariação e manutenção. Em certa medida estas actividades também têm implicações para a segurança dos componentes sanguíneos. Esta secção também refere o tamanho da base de dados
de dadores e sugere um modo simples de a estimar.

4.4.2 Características do dador de sangue
A gestão de dadores tanto para a angariação como para a manutenção requer
uma visão completa sobre as características da população dadora existente.
Género: Os homens e as mulheres estão igualmente representados na população dadora?
Idade: Qual a média de idades do grupo de dadores regulares? Está a população dadora a envelhecer?
Grupos sanguíneos: Há dadores suficientes para as provisões de cada grupo
sanguíneo?
Elegibilidade: É ou não um dador elegível para doar? Que proporção de dadores não é elegível para doar?
Suspensos: Qual a proporção de dadores suspensos temporariamente?
A angariação e a manutenção/fidelização podem ser direccionadas de forma
mais precisa quando é possível responder a estas e outras questões. Informações acessíveis e precisas relativas às características dos dadores são, portanto, indispensáveis para a gestão.
As características dos dadores englobam tanto dados médicos como demográ-
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ficos. O primeiro registo de um dador é especialmente importante para listar e
gravar a informação demográfica. Esta inclui dados sobre o género, a data de
nascimento, o país de origem, o endereço (e-mail) e o número de telefone.
Os dados clínicos do dador incluem características medidas durante a avaliação médica e laboratorial, incluindo as relativas a exclusão permanente ou
temporária (ex.: grupo sanguíneo, frequência cardíaca, tensão arterial, altura, peso). Cada visita subsequente, ou contacto com o dador, é uma oportunidade de verificar, a informação e, se necessário, actualizá-la na base de dados
dos dadores.

4.4.3 Situação actual na Europa
Uma parte importante do questionário DOMAINE teve por objectivo adquirir
informações sobre a composição demográfica na população dadora Europeia
no que diz respeito a idade e género. Os seguintes parágrafos descrevem a
composição demográfica de dadores na Europa e compara a população dadora com a população geral dadora Europeia.

Distribuição etária
Os novos dadores são angariados da população geral. Os critérios de elegibilidade por idade diferem um pouco entre serviços de sangue Europeus mas,
em geral, é aceite a idade mínima de 18 anos para novos dadores. A maior
parte dos serviços de sangue autorizam os dadores regulares a doar até aos
70 anos. O critério de elegibilidade por idade para dadores é maioritariamente entre 18 e 70 anos.
É instrutivo saber a composição da população geral por idades, onde os novos
dadores são angariados (ver Figura 4.13).
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População Europeia
Idades
18-25

26-40

41-55

56-70

Mulher
Homem
8%

21%

21%

17%

9%

23%

22%

16%

População Europeia Dadora
Idades
18-25

26-40

41-55

56-70

8%

18%

13%

6%

11%

22%

14%

7%

Figura 4.13 Distribuição por idades da população Europeia e da população Europeia dadora

A comparação da distribuição de idades da população dadora existente e a
população dadora potencial permite obter conhecimento importante que
pode ser usado para a gestão de dadores. Todos os grupos de idades estão
igualmente presentes na população dadora? Existem determinados grupos
etários não representados, com interesse para a dádiva e que possam ser alvo
de campanhas?

Composição da população Europeia dadora dentro das categorias de idades
Para além de conhecer a composição geral por idades da população dadora
(ex. maior parte dos dadores têm idade inferior a 40 anos), a gestão de dadores também lucra com o conhecimento interno da composição dos diferentes
tipos de dadores por categoria de idades. Quando se analisa os grupos de dadores mais novos, estes são apenas constituídos por dadores de primeira vez
ou também por jovens dadores regulares? É igualmente interessante saber
se os dadores de primeira vez estão presentes na categoria de idades mais
velhas ou se estes são na sua maioria dadores regulares ou retornados.
O questionário DOMAINE mostrou que a presença e distribuição de diferentes tipos de dadores (dadores registados de primeira vez, dadores re-
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gulares, dadores retornados e inactivos) varia consoante cada categoria
de idades.
A Figura 4.14 mostra a percentagem de novos registos de dadores de primeira vez, regulares, retornados e inactivos para cada categoria de idades, baseado nos dados de 20 Serviços de Sangue. Verifica-se que os dadores de idade
inferior a 25 anos são predominantemente dadores registados de primeira
vez ou dadores de primeira vez. Entre os 41 e os 55 anos os dadores regulares
dominam o conjunto. Os dadores acima dos 55 anos são maioritariamente
inactivos ou regulares. A percentagem de novos dadores registados e dadores
de primeira vez diminui com o aumento da idade e a percentagem de dadores
inactivos aumenta.

Total da população dadora (%)

<25 anos

24%

35%

15%

15%

10.5%

25-40 anos

21%

18%

17.5%

22,5%

21%

41-55 anos

16.5%

12.5%

27%

21%

22.5%

56-70 anos

16%

7.5%

24%

20%

32.5%

Recém-registado

Primeira vez

Regular

Retornado
(Returning)

Inactivo

Figura 4.14 Composição da população Europeia dadora por categoria de idades

Composição desejável da população
Uma boa gestão de dadores requer uma avaliação da composição da população dadora. Conhecer a composição da população dadora existente permite
a comparação com a população geral. Tal fornece informação sobre o número
existente de pessoas da população geral que são dadoras.
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Faixa etária: Em geral, é desejável e considerado viável que cerca de 3-4% da
população geral de idades entre os 18 e os 70 anos sejam dadores de sangue
(ver também Subsecção 4.4.4).
Regularidade: Adicionalmente, é desejável ter uma elevada proporção de dadores regulares, preferivelmente de todas as categorias de idades. Os dadores
regulares são os mais activos e preferivelmente constituem a maior parte da
população dadora. Portanto, a frequência de dádivas de cerca de duas vezes
por ano de dadores de sangue total e cinco vezes por ano para dadores de
plasma é garantida.

Diversidade étnica
O registo da origem étnica dos dadores não é uma prática frequente nos serviços de sangue Europeus. Contudo, várias origens étnicas têm fenótipos e
genótipos especiais que podem ser importantes para doentes com necessidades especiais de sangue. O registo da origem étnica pode ser relevante para
gerir os dadores para doentes com necessidades especiais de transfusão (ver
Capítulo 9 Doentes multi-transfundidos). Especificamente, poderá facilitar a
pesquisa de dadores por compatibilidade HLA. Contudo, é necessário ter presente que o registo da etnia deve ser efectuado de acordo com a legislação
em vigor.

4.4.4 Tamanho desejado da base de dados de dadores
Antes de fazer planos de marketing e angariação de dadores, a gestão dos serviços de sangue deve determinar o tamanho desejado da sua base de dadores.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem no seu website, várias publicações sobre sangue e dádivas de sangue, incluindo publicações com o número
de dádivas a nível mundial. O número de dádivas necessário é geralmente
expresso em número de dádivas por 1.000 habitantes. A OMS usa o limite
mais baixo de 10 dádivas por 1.000 habitantes por ano para o fornecimento
de sangue minimamente adequado8. Habitualmente, um dador activo doa
várias vezes por ano. Num estudo de benchmarking efectuado pela EBA o número médio de dádivas de sangue total por dador activo por ano revelou-se
aproximadamente 2.0 a 2.3.
Para calcular o número mínimo (A) de dadores activos necessários para cumprir as necessidades de um ano, é necessário saber a média anual do número
de dádivas por dador activo (B) e o número de dádivas necessárias num ano
(C). Ou seja, A = C / B (ver Caixa 1 para exemplo de cálculo do tamanho da base
de dadores necessário.
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Caixa 1. Cálculo do número de dadores activos
Se a média do número de dádivas de dadores activos for de dois por ano
é necessário colher o mínimo indicado pela OMS de 10 dádivas por 1.000
habitantes, então a base de dadores deve conter 10/2=5 dadores activos
por 1.000 habitantes, ou 0,5%.
Num país com 20 milhões de habitantes, isto implicaria necessitar de
100.000 dadores activos.

Contudo, este número precisa de dois ajustes para cima (ver Caixa 2).
Primeiro, é um facto que a base de dados de dadores inclui dadores temporariamente suspensos, em pausa ou inactivos. A percentagem de dadores activos pode variar (ver Secção 2.2).
Segundo, nem todas as pessoas num país (ou região) são elegíveis para doar,
porque a maior parte dos países tem definido um limite de idade. São necessários dados demográficos para ajustar este factor.
Caixa 2. Calcular o tamanho da base de dados de dadores, ajustar
para dadores inactivos e situação demográfica
O número médio de dádivas na Europa é aproximadamente 40 dádivas
por 1.000 habitantes2.
Com uma média de 2,0 dádivas por dador activo por ano, é necessário
um total de 20 dadores activos por cada 1.000 habitantes, constituindo
uma percentagem de cerca de 2,0% da população geral.
Se a percentagem de dadores temporariamente suspensos, em pausa ou
inactivos na base de dadores é 16,7% (um em seis) o tamanho da base de
dados completa tem de ser 2,4% =6/5* 2,0%) da população geral.
Se os limites de idades para a dádiva de sanguesão 18-65 anos, então
os dados demográficos indicam que aproximadamente 75% (3 em cada
4) da população geral na Europa é elegível para se tornar um dador. Isto
significa que as pessoas da faixa etária 18-65 anos, 3,2% (=4/3 * 2,4%)
devem estar na base de dadores.
Um país “médio Europeu” com 20 milhões de habitantes e uma
necessidade média de sangue de 40 dádivas de sangue total por 1.000
habitantes necessitará de 480.000 dadores na sua base de dadores, dos
quais 400.000 são dadores activos. A base de dados de dadores, neste
exemplo, constitui 2,4% da população geral e 3,2% da população dentro
do grupo etário dos 18-65 anos.
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É importante ter presente que esta percentagem deve ser corrigida para as
necessidades actuais e disponibilidade de componentes sanguíneos numa
região ou país. É necessário salientar que todos os exemplos dados referemse apenas a colheitas de sangue. As necessidades de plasma não estão incluídas.
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TIPO DE DÁDIVA
E RESPOSTA AO
CONVITE PARA DOAR

SECÇÃO

4.5

4.5.1 Introdução
A verificação precisa do número de dadores dum tipo específico de dádiva é um
elemento essencial na prática num banco de sangue. Esta informação é também importante para uma boa gestão do stock. De modo a determinar o número de dadores que precisam de ser convidados para manter um stock de sangue
óptimo, o conhecimento tanto sobre a composição do conjunto de dadores
como das taxas de resposta dos dadores aos convites (pessoais) é essencial.

4.5.2 Situação actual na Europa: tipo de dádiva
Na maioria dos serviços de sangue na Europa, os dadores de sangue total representam uma média de 96% do conjunto total de dadores. Os restantes 4%
são compostos por dadores de plasma (2%) dadores de plaquetas (1%) e outros dadores de aférese (2%).
Aproximadamente num terço dos serviços de sangue na Europa são efectuados procedimentos de aférese de plasma. Cerca de metade dos serviços de
sangue colhem plaquetas de dadores de plaquetas. Cerca de um quarto dos
serviços de sangue colhem outros componentes sanguíneos a partir de procedimentos especiais por aférese.

4.5.3 Situação actual na Europa: taxa de resposta aos convites
para dádiva
A taxa de resposta é definida pelo número de dadores que comparecem a uma
sessão de colheita dividido pelo número total de dadores convidados. A taxa
de resposta aos convites feitos a pessoas para dar varia amplamente entre os
diferentes tipos de dádiva.
Os Dadores de Sangue total têm uma taxa de resposta baixa, variando entre
5 e 80%, com uma taxa média de resposta de 35%.
Os Dadores de plasma têm uma taxa de resposta alta variando entre 90 e
95%, com uma taxa média de resposta de 92%.
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Os Dadores de plaquetas têm uma taxa de resposta entre 50 e 95%, com
uma média de 83%
As taxas altas de resposta de dadores de plasma e plaquetas podem ser explicadas pelo facto de que podem com frequência marcar momentos específicos
para doar. Para além disso, uma forte motivação e compromisso também fazem a diferença. Pode ser significativo que os dadores de plasma sejam autorizados a fazer mais dádivas por ano do que os dadores de sangue total e
passar mais tempo por dádiva no serviço de sangue.

Situação desejável
As visitas frequentes dos dadores reforçam o relacionamento entre o dador e
o serviço de sangue. Portanto, é desejável ter taxas de resposta altas aos convites para dádiva. Isto assegura uma aproximação entre o dador e o serviço de
sangue e aumenta a eficácia do processo de convite ao dador.
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MARKETING

SECÇÃO

5.1

5.1.1 Introdução
A angariação e manutenção de dadores são actividades chave para todos os
serviços de sangue em todo o mundo. Contudo, os princípios actuais do marketing têm de ser aplicados a estas actividades para se poder garantir um
fornecimento estável e seguro.
Esta primeira secção foca os resultados do questionário DOMAINE aplicados ao
marketing para angariação de dadores na Europa e identifica os seus indicadores
de performance. Serão salientados os princípios de marketing efectivo aplicados à
angariação de dadores. O próximo capítulo foca os princípios de marketing e como
podem ser aplicados principalmente na manutenção/fidelização de dadores.

5.1.2 Estratégias de marketing na Europa
Os resultados do questionário DOMAINE sobre estratégias de marketing (ver
Capítulo 2) mostram que maior parte dos serviços de sangue têm uma estratégia de marketing ou publicidade para angariação de dadores. Os serviços
de sangue indicaram que usam vários critérios para decidir se devem ou não
angariar novos dadores (ver Figura 1 e Caixa 1).
Caixa 1. Diferentes estímulos para decidir sobre a angariação de
novos dadores
•
•
•
•
•
•
•

Rotina diária
Baixo stock de sangue (esperado)
Baixo stock de um tipo de sangue específico (esperado)
Aumento da necessidade de componentes sanguíneos
Diminuição da população dadora
Início de novas sessões de colheita
Frequência de dádiva

A maioria dos serviços de sangue angaria numa base regular, guiados pela
saída permanente de dadores por envelhecimento, suspensão, ou abandono. Para além disso, vários outros estímulos de angariação resultam de baixo
stock de sangue (esperado) ou início de novas sessões de colheita de sangue.
A frequência de dádiva é também mencionada como um estímulo de angariação, enquanto os serviços de sangue lutam para manter uma frequência
de dádiva média por período de tempo específico. Por exemplo, a frequência
de dádiva de dadores de sangue total é 1.6 vezes por ano. Uma descida ou au-
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mento deste índice tem implicações no número de dadores que é necessário
convocar e, portanto, no número de dadores disponíveis. Contudo, é necessária uma análise detalhada da frequência de dádiva dado que estas diferenças
podem ser causadas por motivos opostos.
Os alvos de angariação têm de ser definidos incorporando dados demográficos (regionais), tendências no desenvolvimento da população dadora e tendências da necessidade de componentes sanguíneos. Uma troca de informação regular entre serviços de sangue e hospitais permite adaptar a produção
de componentes sanguíneos segundo as necessidades transfusionais, prevenindo a falta ou elevadas taxas de inutilizações por validade.

17%

83%

40%

base regular

50%

50%

43%

Baixo stock esperado

48%

52%

%

50%

Sim

57%

57%
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Não

60%
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Baixa nos stocks

Frequência de dádiva
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Diminuição da população dadora
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Sempre com falta de dadores

Serviços de Sangue (%)

Figura 5.1 Razões para angariar novos dadores
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O questionário DOMAINE indica que a maioria dos serviços de sangue enfrenta factores que são obstáculos na angariação de dadores. Os inquiridos mencionam vários constrangimentos:
•
•
•
•

Orçamento reduzido;
Alteração dos regulamentos, ex. critérios de elegibilidade mais rígidos
devido a proibição de dadores transfundidos ou da doença de Creutzfeldt-Jacob;
Existência de bancos de sangue comerciais;
Outros factores, como mudanças de estilo de vida e comercialização da
sociedade.

5.1.3 Recrutadores /angariadores
As actividades de angariação podem ser desenvolvidas por vários departamentos ou organizações. Na Europa, mais de metade dos serviços de sangue
têm o seu próprio departamento de angariação quer a nível regional, quer a
nível nacional. Este é responsável pela selecção, planeamento e implementação de actividades de angariação de dadores. Com frequência, estes departamentos têm actividades de angariação alocadas em várias organizações ao
mesmo tempo. Por exemplo, tanto o departamento do dador como as equipas
de colheita de sangue são responsáveis pela angariação de (novos) dadores
(ver Caixa 2).
Caixa 2. Departamentos ou organizações que desenvolvem
actividades de angariação
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de marketing
Departamento / serviço de dadores
Equipas de colheita de sangue
Cruz Vermelha
Organizações voluntárias
Organizações de estudantes
Contratação externa para outra organização diferente (privada)

5.1.4 Indicadores de performance para angariação
A performance das actividades de angariação não é fácil de avaliar. Muitas
actividades acontecem em simultâneo, complicando a interpretação das
campanhas individuais. Os indicadores de performance (IP) aqui listados são
úteis:
•
•
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•
•
•
•

tal de dadores num determinado ano;
Número de dadores de primeira vez, num determinado ano;
Percentagem de dadores de primeira vez relativamente ao número total
de dadores num determinado ano;
Custos de angariação e/ou registo por novo dador registado;
Custos de angariação, registo e convite para dadores de primeira vez.
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PRINCÍPIOS
DE MARKETING
APLICADOS A DADORES

SECÇÃO

5.2

5.2.1 Introdução
Entidades profissionais definem marketing de muitas formas, mas o marketing na prática de Serviço de Sangue difere significativamente do que
é necessário no marketing “clássico”. Num ambiente sem fins lucrativos,
o marketing para a dádiva de sanguenão trata de vender ou oferecer produtos mas vender uma boa sensação aos dadores. O marketing na dádiva
de sangue tenta alcançar vários objectivos: angariação e manutenção de
dadores de sangue. Luta-se para estabelecer um relacionamento “para a
vida” entre o dador e o serviço de sangue, dado que tal aumenta a relação
custo-eficácia e a segurança do sangue1-4. Uma vez que estes objectivos têm
de ser alcançados sem haver nenhuma forma de remuneração e dado que
também é difícil avaliar com precisão tanto o fracasso como o sucesso nos
diferentes métodos de angariação e manutenção e necessidade, os nossos
procedimentos são complicados.
Há vários modelos de marketing que podem ser aplicados à gestão de dadores, ex. o modelo AIDA (atenção, interesse, desejo, acção). Para o actual manual DOMAINE, o marketing aplicado a dadores descrito será o “ciclo de quatro fases” que foi introduzido em 2004 pelos Serviços de Sangue do Quebec
(Héma-Québec) e pelo Donor Loyalty Group 5. O modelo foi provado como útil
quer para angariação, quer para manutenção/ fidelização de dadores.
O marketing é habitualmente definido como “processo no qual uma gestão
planeada e executada dum produto ou serviço, preço, promoção e distribuição de bens e/ou serviços leva a uma troca que satisfaz tanto as necessidades
dos clientes como das organizações”. No nosso contexto, o marketing é um
processo usado para promover a dádiva de sangue. Serve para informar a população sobre as necessidades de sangue assim como mudar atitudes sobre a
dádiva de sangue para que mais membros da comunidade se tornem dadores
de sangue (angariação de dadores). O marketing é também uma ferramenta
poderosa para encorajar dadores a repetir as suas actividades de dádiva (manutenção/ fidelização de dadores, Capítulo 6).
Cada serviço de sangue tem de desenvolver estratégias de planeamento e
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colheita adaptadas às necessidades de sangue previstas, que devem servir
como ponto de partida para um plano de marketing mais detalhado.
Este capítulo irá apresentar e aplicar os princípios do “ciclo de marketing” à
gestão de dadores de sangue. Também identificará as quatro principais fases
desse ciclo.

5.2.2 Ciclo de marketing
As actividades de marketing para serviços de sangue seguem um ciclo de quatro fases6 (ver Figura 5.2).
9. Posicionamento: desenvolver a sensibilização do público;
10. Marketing operacional: chamar a agir;
11. Marketing relacional: desenvolver a fidelização/lealdade do dador;
12. Reconhecimento.
As duas primeiras fases (posicionamento e marketing operacional) relacionam-se com a angariação de dadores. As últimas duas (marketing relacional
e reconhecimento) relacionam-se com a manutenção/fidelização de dadores
e serão objecto do próximo capítulo.
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Figura 5.2 As quatro fases do marketing (reproduzido com a permissão de Héma Québec)6
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Fase 1: Posicionamento
Dado que as percepções que existem sobre dádiva de sangue podem ser positivamente influenciadas por acções estratégicas, o posicionamento tem como
objectivo aumentar a sensibilização do público sobre a necessidade para a
dádiva de sangue, considerando os seus benefícios para a comunidade. Idealmente, criará imagens positivas sobre dádiva de sangue na atitude do público,
aumentando o sentimento de pertença e de significado social por ser um dador
de sangue.
O posicionamento desempenha um papel tanto na angariação de dadores
(ver Secções 5.3) como na manutenção (ver Secção 6.2). Para novos dadores,
o posicionamento tem como objectivo a criação da motivação inicial e diz
respeito ao processo de angariação antes da primeira dádiva. Para dadores
reconhecidos, tem como objectivo manter a sua motivação a doar e diz respeito ao processo de angariação para subsequentes dádivas.
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Fase 2: Marketing operacional
O marketing operacional actua de forma a aumentar o número de dadores de
sangue que comparecem no serviço de sangue. A principal questão é: como
podemos aumentar o número de pessoas que se apresentam para doar? As
acções do marketing operacional podem variar tanto na forma como no conteúdo, mas têm de ser repetidas numa base regular. Quando se desenvolvem
estratégias que levem as pessoas a doar, deve ter -se presente que as pessoas
não são iguais. A maneira de ser bem sucedido é adaptar as ferramentas de
comunicação e mensagens a diferentes segmentos de dadores; por exemplo,
novos dadores registados, dadores de primeira vez e dadores regulares.
O marketing operacional é importante tanto para a angariação de dadores
(ver Secção 5.4) como para as actividades de manutenção de dadores (ver
Secção 6.3).

Fase 3: Marketing relacional
O marketing relacional é essencial para a manutenção de dadores (ver Secção 6.4) e, portanto, tem como objectivo obter o retorno regular dos dadores.
Pode ser definido como um negócio de comunicação mensurável que procura
estabelecer relações directas, interactivas e duráveis entre o Serviço de Sangue e os dadores. Reconhece o valor a longo prazo em manter os dadores e
salienta o marketing de manutenção de dadores como um processo ao longo
do tempo.
O objectivo do marketing relacional é construir a lealdade e assegurar uma
plena satisfação dos dadores. O marketing relacional preocupa-se com as
medidas de manutenção implementadas nesse processo e os programas de
fidelidade de dadores alvo. Por vários motivos, para assegurar o sucesso de
cada sessão de colheita, e especialmente para responder a necessidades urgentes, as ferramentas de comunicação do marketing relacional têm de ser
adaptadas: gerar respostas imediatas dos dadores, reagir e reajustar o nível
de reservas de sangue para (certos) componentes sanguíneos a longo prazo
ou na relação com grupos sanguíneos específicos.

Fase 4: Reconhecimento
A quarta e última fase, reconhecimento, é um conjunto de acções com objectivo de conhecer/reconhecer/dar a conhecer o extraordinário gesto dos dadores e para os manter motivados para que repitam as suas dádivas. O reconhecimento permite aos serviços de sangue desenvolver relações próximas
com os dadores e é essencial para desenvolver o seu sentido de orgulho. Tal
aumenta a valorização do dador relativamente à dádiva de sangue e encoraja-o a fazer dádivas múltiplas. Mais importante, aumenta o significado de dar
sangue na perspectiva do público. A Secção 6.5 descreve como o reconhecimento pode ser utilizado na manutenção/fidelização de dadores.
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SECÇÃO

5.3

FERRAMENTAS
DO POSICIONAMENTO
(FASE 1) PARA
ANGARIAÇÃO

5.3.1 Introdução
O posicionamento, a primeira fase do ciclo de marketing do dador, tem como
objectivo desenvolver e aumentar a sensibilização sobre a necessidade do
acto da dádiva de sangue no público em geral. As actividades de angariação
são directamente direccionadas para esse efeito e tanto a mensagem (conteúdo do angariação) como os meios (método) são importantes para aumentar a intenção de doar.

5.3.2 Angariação: conteúdo da mensagem de angariação
As actividades de angariação têm tipicamente um sucesso limitado 7. Isto
pode dever-se, pelo menos em parte, a uma abordagem teórica que é muitas
vezes adoptada nas estratégias de angariação 8.
O material de angariação contém habitualmente informação, entre outros,
sobre a necessidade contínua de sangue, do procedimento de dádiva, aspectos de segurança, critérios de elegibilidade, etc. Apesar destes materiais fazerem um excelente trabalho a convencer potenciais novos dadores, o seu impacto no angariação é marginal. A informação contida nestes materiais não
se traduz num reforço da angariação dado que as mensagens não incidem em
atitudes ou auto-eficácia 9. Para ser eficaz, os materiais de angariação têm de
salientar na mensagem que doar sangue é uma coisa boa para se fazer, aprovada por outros e que é uma acção que cada um pode conseguir.
A eficácia da angariação pode ser melhorada para um alvo específico com antecedentes psicológicos que são conhecidos por influenciar a decisão de doar
10-13
. Um modelo cognitivo social que é amplamente aplicado no contexto da
dádiva de sangueé a Teoria do Comportamento Planeado. De acordo com esta
teoria, a motivação primária determinante do comportamento é a intenção.
Quanto mais uma pessoa tem intenção de doar sangue, mais provavelmente
realmente o fará 13, 14. Criar intenções de doar é, portanto, importante no de-
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senho dos materiais de angariação. A intenção de doar é determinada por três
factores: atitudes, normas subjectivas e auto-eficácia.
Atitude refere-se à avaliação geral duma pessoa ao comportamento proposto, ex. dádiva de sangue. Uma atitude positiva aumenta a intenção de doar.
Normas subjectivas referem-se à avaliação de “outros aspectos importantes” do comportamento intencional: compreensão do suporte social. Aqueles
que são importantes para o novo dador pensam que doar sangue é importante?
Auto-eficácia refere-se ao sentimento que uma pessoa tem assim que executa o comportamento, ex. doar sangue.
Para sumarizar, uma mensagem de angariação bem sucedida tem a capacidade de aumentar a intenção de doar sangue através dos seguintes métodos:
•
•
•

Criar uma atitude positiva perante a dádiva de sangue;
Responder à necessidade de aprovação de outros;
Aumentar o sentimento de auto-eficácia: dar aos potenciais novos dadores o sentimento que doar sangue é algo que eles são capazes.

Os materiais de angariação que abordem especificamente estas questões gerarão alterações positivas e consistentes nos comportamentos 15, 16.

5.3.3 Conteúdo das mensagens de angariação na Europa
O questionário DOMAINE mostrou que em toda a Europa o conteúdo das
mensagens de angariação é bastante diverso. O que chama a atenção é que
a maior parte dos serviços de sangue focam-se na transmissão de informação aos dadores: sobre o sangue em geral assim como o processo de dádiva
em particular. Com vista a atingirem a atitude dos potenciais novos dadores,
os serviços de sangue usam histórias dos doentes assim como de heróis para
servirem de exemplos.
Permanece por esclarecer se os materiais de angariação se dirigem à necessidade dos novos dadores sentirem que outros apoiam a sua decisão de doar.
Também não é claro se os materiais focam o aumento do sentimento de autoeficácia.
Sumário: O conteúdo das mensagens de angariação centra-se na transmissão de informação e, em menor medida para valorizar a atitude do dador. O
impacto positivo do material de angariação na intenção de uma pessoa doar
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será relativamente baixo. O efeito do angariação irá provavelmente aumentar quando as mensagens de angariação focam estes factores:
•
•
•

Doar sangue é algo bom;
Gera aprovação social;
Pode ser facilmente alcançado: “sim, posso ser um dador de sangue”.

É importante salientar que a cultura nacional e local também influenciará a
eficácia da mensagem de angariação. Por exemplo, muitos serviços de sangue
usam conteúdos que referem os benefícios para o doente porque apela a certos valores muito valorizados pela sociedade onde se inserem.

5.3.4 Métodos de angariação
Os serviços de sangue na Europa usam uma ampla variedade de métodos de
angariação (ver Tabela 5.1). Os estudos em que os dadores foram questionados sobre qual o seu motivo inicial para fazer uma primeira dádiva descrevem
claramente que os apelos nos media e o dador-recruta-dador foram os meios
mais eficazes para recrutar novos dadores 16. Os resultados do questionário
DOMAINE confirmam estes dados, constatando que o top 5 dos métodos de
angariação mais eficazes são:
1.
2.
3.
4.
5.
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Tabela 5.1 Métodos de angariação

Métodos de angariação
Folhetos
Angariação em grandes empresas
Programas de sensibilização nas escolas
Anúncios nas rádios locais
Website
Anúncios nos jornais locais
Pequenos brindes
Voluntários
Informação de angariação em edifícios públicos
Equipas de angariação em eventos
Dador-recruta-dador
Anúncios na televisão nacional
Anúncios nas rádios nacionais
Cooperação com autoridades locais
Anúncios nos jornais nacionais
Cooperação com organizações sem fins lucrativos
Anúncios nas televisões locais
Campanhas de correio directo
Estudantes recrutadores
Cooperação com forças militares
Cooperação com a polícia
Cruz Vermelha Local
Informação de angariação em igrejas
Anúncios em revistas
Cooperação com forças de resgate
Campanhas de e-mail directo

Marketing telefónico
Dadores de dádiva dirigida
Angariação porta-a-porta

Usado em(%) de Serviços
de Sangue
83%
83%
80%
81%
79%
79%
71%
71%
69%
69%
64%
62%
62%
62%
60%
57%
55%
55%
55%
52%
50%
45%
43%
41%
33%
27%
24%
19%
14%

Media: Anúncios na televisão ou nos jornais locais têm um longo alcance na
divulgação de sessões de colheita de sangue ou da mensagem de dádiva de
sangue. A maior parte destes não são personalizados; ou seja, fazem um apelo
ao público em geral para doar (ver Tabela 1). Na Caixa 3 é descrita uma cam-
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panha suíça que usou um autocarro londrino. A Caixa 4 contém um exemplo
de uma campanha belga de larga escala.
Caixa 3. Campanha suíça com autocarro londrino
Objectivos: Aumentar a atenção para a dádiva de sangue e prevenir
a possibilidade de escassez de falta de componentes sanguíneos durante
o Verão.
Métodos: Desde 14 de Junho (Dia Mundial do Dador de Sangue) até 22
de Agosto de 2009, um autocarro londrino de dois andares visitou as
principais cidades suíças e parou nos locais mais frequentados. As pessoas
foram convidadas a dar sangue no autocarro. A divulgação foi feita de
várias maneiras, tal como panfletos, folhetos e cartas de compromisso
nos media locais e nacionais18.
Resultados: 12 em cada 13 serviços de transfusão de sangue participaram
e reportaram experiências muito positivas. Também os peões reagiram
positivamente ao autocarro londrino. Durante aqueles 55 dias, foram feitas
2245 dádivas, maioritariamente por novos dadores, que provavelmente
não teriam ido doar a um serviço de sangue.
Resultados da Campanha do Autocarro Londrino
(de 14.06.2009 a 22.08.2009)
Serviço de transfu- Número de dádivas no
Novos dadores no
são de sangue
autocarro
autocarro
1
838
381
2
152
84
3
93
Não disponível
4
35
19
5
144
97
6
137
19
7
55
Não disponível
8
18
10
9
0
0
10
649
Não disponível
11
46
24
12
178
107
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Caixa 4. Campanha na Bélgica
A Cruz Vermelha Belga lançou uma ampla campanha nos media em 2009
com o objectivo de recrutar novos dadores. Todos os meses uma ou mais
celebridades belgas tinham o desafio de recrutar 4000 novos dadores de
sangue. Juntas, as celebridades gravaram uma canção de um vídeo para
a campanha. Os apresentadores de TV, actores e cantores usaram vários
media para atrair a atenção dos potenciais dadores: jornais, canais de
televisão nacionais e regionais, SMS, websites, blogs e eventos 17.

Contactos pessoais: É importante ter familiares ou amigos que apoiem a
dádiva de sangue ou que sejam dadores8, 13, 19. O contacto interpessoal com
amigos, parentes ou colegas serve como uma ferramenta motivacional forte
e é normalmente a principal (ou das principais) razão para dar sangue pela
primeira vez 9, 20-23, 25. Mais ainda, os dadores estão muitas vezes disponíveis
para ajudar e tentar recrutar amigos ou familiares 24.
Os métodos dador-angaria-dador ou traga um amigo implicam novas maneiras de recrutar novos dadores. A força centra-se na influência directa do
dador sobre o potencial dador. A Caixa 5 mostra a abordagem holandesa do
dador-angaria-dador.
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Caixa 5. Dador-angaria-dador na Holanda
A Sanquin Blood Supply Foundation
usa campanhas dador-angariadador sempre que são necessários
novos dadores em locais específicos
de colheita ou quando é necessário
um grupo de sangue específico.
Os dadores recebem um kit
informativo em casa, contendo
os formulários de registos no
formato de postais ou de folhetos
informativos. Estes explicam as
necessidades de angariação e
fornecem aos dadores exemplos de
como abordar o assunto da dádiva
de sangue com outros potenciais
dadores. O dador pode distribuir
os formulários de registo para
servirem de lembrete e estímulo
para o potencial dador registar-se e
dar sangue.

5.3.5 Grupos alvo
É uma prática comum para maior parte dos serviços de sangue definir o alvo
dos seus esforços de angariação para grupos de dadores específicos:
a. Dadores jovens;
b. Grupos étnicos;
c. Grupos sanguíneos específicos.

a. Dadores jovens
O questionário DOMAINE indica que cerca de metade dos serviços de sangue
têm campanhas de angariação direccionadas para os jovens (menos de 25
anos). A ideia subjacente é que os dadores de sangue jovens podem fornecer
sangue por mais tempo que os dadores mais velhos. Contudo, os jovens dadores são aqueles que têm taxas de suspensão mais altas relacionadas com o
estilo de vida; têm mais complicações e param de doar mais frequentemente
do que outros grupos etários 25-28.
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Jovens dadores e métodos de angariação
As campanhas de angariação direccionadas para jovens são bastante diversas. O questionário DOMAINE indica que os serviços de sangue europeus
usam os seguintes métodos:
•
•
•

Educar os jovens ainda na escola, fornecendo informação sobre a necessidade de sangue, serviços de sangue e processo de dádiva;
Recrutar estudantes recrutadores para definirem potenciais novos dadores entre os estudantes através de contacto directo, ex. dador-recrutadador;
Usar novas tecnologias como campanhas de divulgação na internet,
e-mail e mensagens de texto (SMS)

b. Grupos étnicos
Como resultado de grupos sanguíneos polimorfos, tipos de sangue distintos
evoluíram nas populações em todo o mundo 29. Existem diferenças biológicas e genéticas nos vários tipos e composição de sangue. Por exemplo, os
africanos ou pessoas com ascendência africana, poderão precisar de eritrócitos com ou sem antigénios específicos para tratamento de hemoglobinopatias (ex. anemia de células falciformes). Pode ser um desafio encontrar
tipos de sangue raros para práticas transfusionais, no entanto, historicamente, as minorias étnicas são substancialmente sub representadas no
pool de dadores 30.
Aumentar a participação e manutenção dos dadores de minorias étnicas é
imperativo, de forma a garantir que há componentes sanguíneos compatíveis para todos os doentes 30, 31. Apesar das recentes tendências na emigração
por toda a Europa poucos serviços de sangue aplicam, na prática, estratégias
para enfatizar a necessidade de campanhas de angariação entre os diferentes grupos étnicos.

Estratégias específicas para minorias (étnicas)
O questionário DOMAINE revelou que apenas um em cada dez serviços de
sangue dirige atenção especial ao desenvolvimento de campanhas de angariação dirigidas a dadores de sangue de minorias étnicas e/ou dadores de
minorias culturais. Distingue-se um método: o uso de uma abordagem antropológica para angariar dadores na comunidade imigrante que vive uma
cidade grande em França. Ao dirigirem-se directamente às pessoas, com uma
mensagem cultural adaptada, os dadores imigrantes são angariados com sucesso 29.
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c. Grupos de sangue específicos
Alguns doentes crónicos têm necessidades especiais de transfusão de
sangue a longo prazo (ver também Capítulo 9 sobre doentes multi-transfundidos). Por exemplo, os doentes com talassémia e hemoglobinopatias
hereditárias que afectam a produção normal de hemoglobina, dependem
a longo prazo de transfusões de sangue. A Talassémia é particularmente
prevalente nos povos mediterranicos, e é exigente em termos de necessidade de transfusões de sangue. Estes doentes multi-transfundidos são
especialmente vulneráveis à formação de anticorpos e reacções a componentes sanguíneos. Portanto, precisam de transfusões com um fenótipo
conhecido e compatível.
Outro grupo alvo frequentemente abordado na prática de bancos de sangue
é o de dadores com sangue O negativo. O questionário DOMAINE apurou que
cerca de 40% dos serviços de sangue usam campanhas de angariação dirigidas a dadores de O Rh (D) negativo.

Estratégias de angariação específicas para doentes crónicos
Uma estratégia de angariação possível é a de dizer aos dadores que as suas
dádivas são importantes porque estão especialmente destinadas a doentes
com necessidades transfusionais de longo prazo. Ao fornecer esta informação, os dadores podem ser angariados para integrar um painel de dadores,
servindo apenas um doente.

Estratégias de angariação específicas para dadores O Rh
(D) negativo
O questionário DOMAINE apurou que de forma a angariar dadores de O Rh (D)
negativo, alguns serviços de sangue confiam nos próprios dadores de O Rh(D)
negativo para angariar potenciais novos dadores entre os seus familiares.
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SECÇÃO

5.4

FERRAMENTAS
DO MARKETING
OPERACIONAL (FASE 2)
PARA ANGARIAÇÃO

5.4.1 Introdução
O marketing operacional, a segunda fase no ciclo de marketing de dador (ver
Secção 5.2), tem como objectivo aumentar o número de dadores que se apresentam numa sessão de dádiva. As actividades de angariação são dirigidas
para a comunicação da necessidade de sangue e divulgar a possibilidade de
doar sangue numa base regular. O marketing operacional consiste em chamar os dadores a agir, incentivando-os a ir a uma sessão de colheita e fazer
uma dádiva. As ferramentas do marketing são direccionadas para os dadores
de primeira vez e para os dadores existentes.

5.4.2 Métodos de angariação
Existe uma variedade de métodos de angariação por toda a Europa para chamar os (potenciais) dadores:
(a) Convites pessoais para instar os dadores a fazerem uma dádiva;
(b) Apelo de dádiva ao público em geral, tanto dadores como não dadores.
Ambos os métodos contêm uma mensagem de angariação clara focada tanto no
convite para doar como, mais genericamente, na informação sobre as possibilidades de dádiva ou sessões de dádiva num futuro próximo. É uma prática comum
presentear os (potenciais) dadores com pequenos brindes ou símbolos de apreço.
Nas subsecções seguintes, são discutidos ambos os métodos e o uso de brindes.

5.4.3 Métodos de convite pessoal
Quando os dadores já conhecidos são convocados a visitar o serviço de sangue para fazer uma dádiva, os serviços de sangue utilizam múltiplos métodos
de convite. Os métodos de convite pessoal listados no questionário DOMAINE
estão apresentados na Tabela 5.2.
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Tabela 2.5 Métodos de convite pessoal

Métodos para convite pessoal

Uso pelos Serviços de Sangue (em %)

Envio de cartas
Convite por telefonema
Envio de mensagens de texto (SMS)
Envio de e-mails

88%
88%
60%
48%

Todos estes métodos assumem que aqueles que são convidados a doar nem
sempre se apresentam devendo portanto ser enviados mais convites de modo
a obter o número necessário de dadores que comparecem. Uma estratégia
para lidar com esta incerteza é permitir aos dadores que marquem uma hora
para a dádiva subsequente enquanto ainda estão no serviço de sangue a fazer
a sua dádiva.
Vale a pena salientar que algumas campanhas de angariação estão especialmente planeadas para jovens e incitam-os a visitar um serviço de sangue e
doar. Vários métodos estão listados pelo questionário DOMAINE:
•
•
•
•

Enviar postais de aniversário aos dadores no seu 18º ou 19º aniversário;
Programas de sensibilização nas escolas;
Campanhas de divulgação na Web;
Organizar eventos especiais para jovens.

5.4.4 Notificações gerais
À parte dos métodos de convite pessoal, são também amplamente usadas outras notificações gerais de hora e local de futuras sessões de dádiva. Estas notificações apelam tanto ao dador como à população em geral. A maior parte
dos serviços de sangue Europeus usam as notificações gerais nos media locais
(ex. jornais, rádio, televisão). Alguns serviços de sangue convidam o público
através do seu site ou cartazes em locais como edifícios públicos, igrejas e lojas.

5.4.5 Informação para dadores de primeira vez
Os dadores que visitam pela primeira vez um serviço de sangue recebem
muita informação assim que se apresentam para doar. À parte da informação
que é utilizada nos materiais de angariação (ver Secção 5.3), os dadores de
primeira vez recebem informação como definido pela Directiva 2004/33/CE
da Comissão32. Esta directiva determina no artigo 2 sobre disponibilidade de
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informação aos potenciais dadores de sangue e componentes que os Estados
Membros devem assegurar que os serviços de sangue providenciam a informação dada na Parte A do Anexo II (ver também Secção 13.2 Considerações
Ético-legais). Os serviços de sangue nos Estados Membros da UE são obrigados a providenciar aos seus dadores a informação presente na Directiva (ver
Caixa 6).
Para além desta informação, a maioria dos serviços de sangue na Europa fornece aos dadores informação suplementar em vários tópicos. O questionário
DOMAINE mostrou que maior parte dos serviços de sangue apresentam aos
seus dadores informação sobre os procedimentos de dádiva, critérios de elegibilidade, grupos sanguíneos, modo como o sangue ou componentes sanguíneos colhidos são processados, vários tipos de testes de segurança ao sangue
e outras formas de dádiva, como de medula óssea e órgãos.

111

Manual_1.indd 111

7/11/11 3:50 PM

Caixa 6. Directiva 2004/33/CE da Comissão anexo II.
Exigências em matéria de Informação, parte A 32.
Informações a prestar aos candidatos a dadores de sangue
ou componentes sanguíneos
1. Material didáctico preciso, que possa ser compreendido pelo grande
público, sobre a natureza essencial do sangue, o processo de dádiva
de sangue, os componentes derivados das dádivas de sangue total e
aférese, bem como os importantes benefícios para os doentes.
2. Tanto no caso das dádivas homólogas como das autólogas, as razões
pelas quais se exige um exame, a história clínica e a análise das
dádivas e o significado do «consentimento informado».
Relativamente às dádivas homólogas, à auto-exclusão e à suspensão temporária e permanente, as razões pelas quais os indivíduos
não devem dar sangue nem componentes sanguíneos, caso possa
haver risco para o receptor.
Relativamente às dádivas autólogas, a possibilidade de suspensão
e as razões pelas quais o procedimento não deveria realizar-se, por
poder pôr em risco a saúde do doente enquanto dador ou receptor
do sangue ou dos componentes sanguíneos autólogos.
3. Informação relativa à protecção dos dados pessoais: não autorização da revelação da identidade do dador, de informações relativas à
saúde do dador, bem como dos resultados das análises efectuadas.
4. As razões pelas quais os indivíduos não devem fazer dádivas susceptíveis de serem prejudiciais para a sua própria saúde.
5. Informações específicas sobre a natureza dos procedimentos envolvidos quer no processo de dádiva homóloga ou autóloga, bem como os
riscos associados a cada um deles. Em relação às dádivas autólogas,
a possibilidade de o sangue e os componentes sanguíneos autólogos
poderem não ser suficientes para as necessidades transfusionais.
6. Informações sobre a possibilidade de os dadores mudarem de ideias
antes de procederem à dádiva, ou sobre a possibilidade de livremente se retirarem ou auto-excluírem, a qualquer momento, durante o
processo de dádiva, sem embaraço ou desconforto indevidos.
7. Os motivos pelos quais é importante que os dadores informem os
serviços de sangue de todo e qualquer incidente subsequente que
possa tornar uma dádiva anterior imprópria para transfusão.
8. Informações sobre a responsabilidade de o serviço de sangue informar o dador, através de um meio adequado, se os resultados das análises revelarem alguma alteração importante para a saúde do dador.
9. Informações sobre os motivos que levam a que o sangue e os componentes autólogos não utilizados sejam rejeitados e não transfundidos a outros doentes.
10. Informação sobre o facto de os resultados de análises que detectem
marcadores víricos como o VIH, VHB, VHC, ou outros agentes microbiológicos transmissíveis pelo sangue, levarem à exclusão do dador
e à destruição da unidade colhida.
11. Informações sobre a possibilidade de os dadores fazerem perguntas
em qualquer momento.
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5.4.6 Presentes
O Conselho da Europa promove o princípio da dádiva voluntária e não remunerada do sangue ou componentes sanguíneos. Este princípio restringe os
métodos e materiais que podem ser usados no angariação (e manutenção) de
dadores 33. Está estabelecido que os dadores não receberão pagamento “nem
sob a forma de dinheiro ou outro modo que possa ser considerado substituto
de dinheiro”. Contudo, “pequenas ofertas, refrescos e reembolsos de custos directos de viagem são compatíveis com a dádiva voluntária não remunerada” 34.
Para expressar a sua gratidão aos dadores é amplamente aceite e usado pelos
serviços de sangue uma grande variedade de brindes, essencialmente pequenos
produtos, (ver Caixa 7). Estes presentes são também oferecidos como material de
angariação em feiras e eventos para atrair a atenção para a dádiva de sangue.
Caixa 7. Exemplos de presentes usados pelos serviços de sangue
Europeus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflector de braço
Bandanas
Sacos/bolsas
Marcadores de livros
Selins de bicicleta
Protecções
Crachás
CD
Calendários
Chocolate
Copos
Chapéus
Preservativos
Rebuçados
Ambientador para o
carro
Diário
Euro conversor/
calculadora

• Lanternas
• Kits de primeiros socorros para condutores
• Mel
• Raspadores de gelo
para os vidros do carro
• Porta-chaves
• Mochilas pequenas
• Fósforos
• Canecas
• Tapetes para o rato
• Ímanes
• Cadernos
• Canetas
• Pins
• Cartas de jogar
• Post-it
• Pensos
• Ponchos

• Pendentes para
telemóveis
• Cartas de angariação
• Réguas
• Cartões de SMS
• Bolas anti-stress
• Meias
• Autocolantes
• T-shirts
• Brinquedos
• Toalhas
• Chávenas de chá
• Relógios de mesa
• Ursos de peluche
• Guarda-chuvas
• Pens USB
• Garrafas de água
• Bolsas de pulso
• Blocos
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SECÇÃO

6.1

MARKETING
E MANUTENÇÃO

6.1.1 As quatro etapas do marketing
A retenção de dadores pode ser definida como um conjunto de acções implementadas pelos serviços de sangue de modo a encorajar os dadores a tornarem-se dadores regulares. Estes normalmente contribuem para a maior parte
do fornecimento de sangue e são considerados os dadores mais seguros no
que diz respeito às doenças transmissíveis 1-4. Por estes dois principais motivos, optimizar a retenção de dadores é, para além do angariação e selecção de
pré-dádiva de dadores, um factor chave na manutenção de um fornecimento
de sangue seguro, estável e suficiente para os doentes que precisam de transfusões 5.
Os métodos usados para angariar e manter dadores consistem maioritariamente em estratégias de marketing e de comunicação. No Capítulo 5 Angariação (Secção 5.2) o ciclo de marketing e actividades aplicadas na manutenção de dadores de sangue são descritas em quatro etapas: posicionamento,
marketing operacional, marketing relacional e reconhecimento 6. Este capítulo descreve o marketing com o objectivo de manutenção de dadores. Será
revista a importância crucial dos indicadores de realização ou performance e
os inquéritos de satisfação de dadores serão também revistos.
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SECÇÃO

6.2

FERRAMENTAS
DE POSICIONAMENTO
PARA A MANUTENÇÃO

6.2.1 Objectivos e métodos usados
O posicionamento tem como objectivo aumentar a sensibilização do público
para as necessidades de sangue. Para a manutenção de dadores, estes métodos de marketing são meios para manter a motivação dos dadores e encorajá-los a doar de novo.
Esta fase do marketing usa vários métodos, e os métodos de angariação e manutenção são frequentemente combinados. O questionário DOMAINE sobre a
gestão de dadores na Europa indica que as seguintes ferramentas são muito
utilizadas pelos serviços de sangue.(Tabela 6.1)
Tabela 6.1 Ferramentas de comunicação para o angariação e manutenção de
dadores
“Ferramentas”
Distribuição de folhetos
Anúncios nas rádios locais
Informação disponibilizada no website
Anúncios nos jornais locais
Anúncios nas rádios nacionais
Anúncios na televisão nacional
Campanhas de correio directo
Envolvimento de voluntários na manutenção
de dadores

Serviços de sangue que o
utilizam (%)
83%
80%
79%
79%
62%
62%
55%
19%
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SECÇÃO

6.3

FERRAMENTAS
DE MARKETING
OPERACIONAL PARA
A MANUTENÇÃO

6.3.1 Condições para o sucesso
O objectivo do marketing operacional é levar a cabo determinada acção para
aumentar o número de dadores de sangue que comparecem em todas as sessões de colheita de sangue na área servida pelo serviço de sangue.
São necessárias duas condições para se ser bem sucedido:
•
Público-alvo, ex. adaptar as ferramentas de comunicação e mensagens
aos diferentes segmentos de dadores;
•
Uma base de dados de dadores actualizada. Esta é uma ferramenta essencial para analisar os diferentes segmentos de dadores
A definição do grupo alvo permite a concentração de esforços mais promissores nos actuais (e potenciais) dadores . É necessário um bom entendimento
dos diferentes segmentos de dadores de forma a ir ao encontro das necessidades e expectativas dos dadores e desenvolver programas de manutenção/
fidelização para grupos definidos com uma abordagem diferencial para dadores específicos.

6.3.2 Ferramentas não personalizadas
Os dadores podem ser chamados a agir em várias situações não personalizadas. O questionário DOMAINE sobre gestão de dadores de sangue indica
que revistas e newsletters periódicas são regularmente enviadas por cerca de
29% dos serviços de sangue: A maior parte são editadas duas ou três vezes
por ano. Mails, folhetos, cartazes, jornais locais, placards e banners são ferramentas comuns frequentemente usadas para divulgar sessões de colheita.
Contudo, a frequência exacta do seu uso é ainda desconhecida.
Algumas experiências recentes demonstraram que as redes sociais e aplicações para smartphones podem ser usadas tanto para angariação como para a
manutenção/fidelização de dadores. A EFS Alsace desenvolveu uma aplicação
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que fornece informação actualizada sobre a necessidade de sangue (Figura
6.1). Aquela pode ser obtida por qualquer pessoa a partir de um website público.
A aplicação permite aos dadores saberem qual a oportunidade de dádiva mais
próxima. Fornece informação actualizada, morada e horas de funcionamento
do centro de dádiva mais próximo do dador (data, horário, localização com
mapas e itinerários). Inclui ainda uma versão simplificada do questionário de
saúde pré-dádiva, que permite ao dador auto excluír-se em caso de evidente
contra-indicação. Desde modo, os dadores podem evitar visitas desnecessárias ao serviço de colheita de sangue. A aplicação constituí uma ferramenta
que pode ser usada no marketing operacional e de manutenção. A EFS Alsace
oferece também a informação que disponibiliza no smartphone numa página
do Facebook.

Figura 6.1 Aplicação para Iphone desenvolvida por EFS Alsace
Os Serviços de Sangue usam cada vez mais as redes sociais, como Facebook,
MySpace e Orkut para o angariação e manutenção/fidelização. Tal permite às
pessoas construírem uma rede social online. Normalmente consistem numa
representação de cada utilizador (habitualmente um perfil), com as suas li-
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gações e uma variedade de serviços adicionais. Os sites de redes sociais são
usados por milhões de pessoas, muitos dos quais os têm integrado nas suas
práticas diárias. A Caixa 1 fornece mais informação sobre o Facebook do Irish
Blood Transfusion Service (IBTS). O North Estonian Regional Hospital usa uma
página do Orkut: www.orkut.com. Após autenticar-se, o utilizador pode visitar a comunidade “I am a donor”.

Caixa 1. Página do Facebook do IBTS
O IBTS lançou uma página do Facebook na Primavera de 2009: www.
facebook.com/giveblood. Esta tinha quase 10.000 “fãs” após um ano. A
rede social permite ao IBTS falar com os dadores, receptores de sangue e
apoiantes dum modo menos formal.
Interagir com os fãs de modo positivo e proactivo eram os objectivos
para a página, usando-a como meio para responder a questões e dissipar
mitos sobre a dádiva de sangue. As comunicações de um serviço de
sangue são maioritariamente feitas num sentido e apela sempre ao
tempo e generosidade das pessoas. O Facebook fornece ao serviço de
sangue uma oportunidade para agradecer aos seus dadores. Para além
disso, é ainda um espaço onde os dadores podem partilhar a sua história.
O maior investimento numa página do Facebook é tempo e, mais
importante, respostas em tempo útil a mensagens e questões médicas e
sobre elegibilidade dos seus fãs.

6.3.3 Ferramentas personalizadas
Outro meio utilizado para recrutar dadores é a correspondência pessoal para
convocar dadores conhecidos para fazerem uma dádiva num serviço de sangue. São utilizados postais, cartas personalizadas, e-mails ou mensagens de
texto (SMS). É muito difícil saber a proporção de serviços de sangue que usam
estas ferramentas ou avaliar a sua eficácia.
EFS Alsace tem a sua aplicação desenvolvida e personalizada para smartphones descrita na Subsecção 6.3.2, de forma que pode permitir ao dador aceder
ao seu historial de dádiva, ser informado de possíveis datas para a próxima
dádiva e ser lembrado da próxima sessão de colheita planeada.

6.3.4 Telemarketing
Telemarketing consiste em telefonar a um(a) determinado(a) dador(a) de forma a recrutá-lo(a) para a próxima dádiva. A eficácia do telemarketing pode
ser avaliado com facilidade e parece ser bem sucedido quando a mensagem é
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claramente definida e destinada ao segmento a que o dador pertence.
Poucos serviços de sangue usam o telemarketing como uma ferramenta para
marcar compromissos para os dadores convidados a irem a um local fixo/definido. O telemarketing é ainda menos usado para convocar um grande número de dadores. Alguns serviços de sangue subcontratam empresas desta
área com esse fim.

6.3.5 Programas de manutenção/fidelização directa de dadores
Seria um mundo mais simples se houvesse “um tamanho que servisse
todos” no formato de regra no voluntariado de manutenção de dadores
de sangue. Infelizmente, os nossos voluntários de dádiva de sangue têm
estilos de vida muito ocupados. Os compromissos sociais, profissionais
e considerações de saúde podem ter impacto na sua capacidade para se
manter um dador regular. O desenvolvimento de programas de manutenção directa de dadores para grupos de dádiva específicos (ex. dadores pela
primeira vez, regulares, inactivos, suspensos ou voluntários pela primeira
vez dum grupo de jovens) é importante para manter a actividade de dadores voluntários suficientes.
Novos dadores
O contacto pessoal entre o novo dador e o serviço de sangue é importante quando se induz uma segunda dádiva aos novos dadores. Especialmente
durante o primeiro processo de dádiva, assim como imediatamente depois,
é crucial fazer um contacto pessoal entre o dador e o serviço de sangue de
forma a construir um bom relacionamento.
Dadores com grupo sanguíneo específico
O questionário DOMAINE sobre gestão de dadores de sangue mostra que
cerca de 62% dos serviços de sangue usam medidas de angariação para
grupos de sangue específicos. Tais medidas estão directamente relacionadas com a situação do fornecimento de sangue e têm como objectivo manter o equilíbrio entre dadores e receptores de grupos sanguíneos e fenótipos
raros. Estes programas são usados para corrigir falhas específicas de sangue
nos países com níveis baixos nos stocks de sangue. Estas campanhas não
respondem apenas a requisitos a curto prazo mas também reforçaram a
sensibilização para a constante necessidade urgente de sangue e a manutenção/fidelização de dadores.
É importante manter períodos de silêncio entre apelos às dádivas, de modo a
prevenir a fadiga dos dadores e que os mesmos sejam convocados com demasiada frequência. As pessoas que administram as transfusões de sangue têm
de ser lembradas com regularidade da pressão aos dadores com, por exemplo,
tipo de sangue Rhesus-D.
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Nos países onde a falta de sangue é frequente, a televisão, a rádio e a divulgação externa têm um papel primordial na manutenção de dadores voluntários.
Podem ser passadas diferentes mensagens:
•
“Temos uma constante necessidade urgente de dadores de sangue”;
•
“Dadores de sangue, compareçam antes que a crise (falta de sangue) tenha lugar”;
•
“Dadores de sangue, ajudem outros”.
A ajuda de “doentes embaixadores” pode ser muito útil aqui. Actualmente dadores de sangue activos beneficiam também destas mensagens motivacionais, reforçando a sua atitude perante a dádiva de sangue.
Dadores não comparecentes
A maior parte dos serviços de sangue continua a enviar convites após a não
comparência de um dador, por exemplo, após ter recebido um pedido para a
dádiva. O número de não comporências antes da intervenção dos serviços de
sangue varia amplamente. Pode ser discutido que quanto maior for o período
antes da intervenção menor é a eventual taxa de resposta e passagem de dadores não comparecentes para dadores activos. O princípio de intervir após
três ou quatro não comparências parece ser adequado. É importante que o
serviço de sangue esclareça o estado actual do dador e questões de comunicação como “Sentimos a sua falta, por favor contacte-nos se houver alterações nas circunstâncias”. Tal comunicação deverá ser tão pessoal quanto
possível e idealmente comunicada por telefone ou correio directo.
Dadores suspensos temporariamente
De um modo geral, o questionário DOMAINE mostra que maior parte dos
serviços de sangue (74%) têm um programa especial para encorajar o retorno dos dadores suspensos. Vários programas especiais são usados e a maior
parte dos serviços de sangue utilizam múltiplos programas. Incluem-se os
seguintes:
•
•
•
•
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Aconselhamento imediato e encorajamento dos dadores suspensos a
voltarem a tentar doar no futuro
Enviar convite para nova visita aos dadores suspensos, por correio normal, e-mail ou telefone;
Contacto específico com os dadores no final do período de suspensão;
Programas especiais para dadores que foram suspensos devido a baixo
nível de hemoglobina :
Prescrever suplementos de ferro;
Medir a ferritina;
Referenciar os dadores com um baixo nível de hemoglobina para
um exame global de saúde.
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Dadores inactivos
Os dadores inactivos são classificados como dadores que doaram antes mas
não nos últimos 24 meses. Deve ser salientado que qualquer dador que chegue a este ponto terá recebido vários convites para dádiva e talvez lembretes
de grupo de sangue específico e uma iniciativa “sentimos a sua falta”. Quando
um dador é identificado como inactivo, é prudente verificar se a relação com
o serviço de sangue ainda é efectiva.
Quase 75% dos serviços de sangue Europeus têm programas especiais para
lidar com dadores inactivos. Alguns serviços de sangue têm programas especiais para dadores cujo estado inactivo e não comparecente se deveu a uma
suspensão inicial. O serviço de sangue envia uma convocação final com a
mensagem de que os voluntários serão removidos da lista de dadores activos
e não receberão mais convites para sessões de dádiva se não responderem à
convocação final. Contudo, se os dadores aparecerem a sua inscrição mantém-se automaticamente. É importante que a razão para não comparecerem
seja avaliada antes de qualquer acção conclusiva.
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SECÇÃO

6.4

FERRAMENTAS
DE MARKETING
RELACIONAL PARA
A MANUTENÇÃO

6.4.1 Introdução
O marketing relacional consiste essencialmente em criar um serviço ao cliente com a intenção de cativar os dadores pela primeira vez para repetir a sua
dádiva de forma a tornarem-se dadores regulares e, possivelmente, até Super-dadores. As ferramentas principais são:
•
•
•

Desenvolver uma experiência positiva para o dador;
Estabelecer um contacto personalizado entre o dador e o serviço de sangue;
Conceber métodos específicos para relacionar com dadores pela primeira vez

6.4.2 Desenvolver uma experiência positiva para o dador
O dador de sangue voluntário terá já estabelecido uma atitude positiva relativamente à dádiva. Esta poderá ter resultado de uma exposição anterior a
divulgação motivacional dum familiar ou por respeito do grupo ou conhecimento dos benefícios para o doente. Os serviços de sangue devem procurar
manter e desenvolver esta atitude positiva e assegurar que as actividades
operacionais e serviços ao dador não se percam e primam por motivar o dador
de sangue voluntário.

Caixa 2. Aspectos mais citados como adversos no serviço
prestado aos dadores:
•
Tempo de espera;
•
Procedimentos (chamada, processo de dádiva, bebidas);
•
Limitações logísticas (comodidade, parqueamento, privacidade);
•
Comportamento/atitude da equipa;
•
Suspensão de dadores;
•
Horário de abertura;
•
Informação insuficiente (falta de folhetos informativos/detalhes da
sessão);
•
Cuidados de saúde.
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O questionário DOMAINE salientou as reclamações mais frequentes
de 29 serviços de sangue europeus. Revelou que a maior parte delas se
devem a tempos de espera, problemas logísticos no Serviço de Sangue,
comportamento da equipa e suspensão de dadores (ver Caixa 2). Tal
sugere que os serviços de sangue devem trabalhar de modo a melhorar continuamente as duas principais áreas: primeiro na logística de
colheita e organização (Subsecção 6.4.3), e segundo, nas atitudes da
equipa (Subsecção 6.4.4).

6.4.3 Logística de colheita e organização
Localização
Os locais fixos têm a vantagem de serem preparados para a colheita de sangue e, como tal, devem maximizar a manutenção de um ambiente acolhedor
(“merchandising”). Contudo, mesmo os locais fixos podem ter acesso limitado e restrições de parqueamento que podem cercear as oportunidades dos
dadores. As oportunidades de doar em sítios móveis ou temporários tendem
a ter constrangimentos que poderão afectar o funcionamento da sessão, o
acesso dos dadores, o aquecimento e a iluminação. Os voluntários devem ter
presente que alguns factores que fazem parte de toda a experiência de dádiva
podem não ser evitáveis.
Gestão do tempo de espera
As queixas mais frequentemente recebidas pelos serviços de sangue Europeus são relativas ao tempo de espera demasiado longo. Há muitas razões
que prolongam o tempo de espera (ver Caixa 3):

Caixa 3. Motivos que prolongam o tempo de espera
•
•
•
•
•
•

Atrasos na abertura do serviço de sangue;
Recursos humanos(equipa) insuficientes;
Número limitado de cadeiras disponíveis;
Congestionamento de dadores que chegam ao mesmo tempo;
Falta de trabalho de equipa;
Aumento de dadores presentes devido a apelos .

A Dádiva com marcação através de sistemas de grelha, que derivaram do
mapeamento do processo de dádiva podem ser modificados para melhorar
os problemas relativos ao tempo de espera citados. Isso pode ser apenas uma
solução prática para aquilo que é um factor complicado e generalizado no
desenvolvimento de uma experiência positiva para os dadores. Cerca de 55%
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dos Serviços de Sangue Europeus têm actualmente sistemas de marcação de
sessão para dádiva (81% para aférese).
Material de leitura: Disponibilizar material de leitura, televisão, acesso à internet, WiFi-spots e refrescos pode ajudar a aliviar as queixas de tempo de espera prolongado. Contudo, essas acções não são uma solução a longo prazo.
Oportunidade de dádiva
Os serviços de sangue nunca serão capazes de acomodar todos os voluntários
a potenciais dadores em tempo útil para estes. Contudo, horas de abertura inconvenientes são claramente uma causa significativa para reclamações por
parte dos dadores voluntários de sangue (ver Caixa 2).
Actualmente cerca de 92% dos serviços Europeus de colheita de sangue total
funcionam em dias úteis. Aqueles têm de assegurar que os planos das equipas
de colheita estão cientes das alterações dos hábitos sociais – como as actividades diárias, o horário de trabalho ou as actividades de tempos livres – que
podem exigir uma alteração no horário de funcionamento dos serviços.
Sempre que possível, os departamentos devem tentar oferecer uma oportunidade para doar que também seja conveniente para a maioria dos voluntários (ver Caixa 4).

Caixa 4. Critérios para criação de uma oportunidade de dádiva
I. Horário de abertura
Preferência de dádiva manhã/tarde/noite;
Dia útil de preferência;
Oportunidade ao fim-de-semana.
Oportunidade de dádiva regular (ex. seis dias por semana)
II. Localização
Conveniência geográfica (cidade, localidade, rua importante);
Próximo ou no ambiente de trabalho de dadores;
Próximo a espaços públicos, como centros comerciais, mercados, instalações desportivas.

6.4.4 Atitude das equipas
Um meio importante para promover com sucesso a manutenção/fidelização
dos dadores é a formação do pessoal de atendimento relativamente aos cuidados e comunicação pessoal com os dadores. O instrumento poderoso de
comunicação cara-a-cara é utilizado pelos serviços de sangue para este fim
que devem ter consciência do seu impacto.
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Para além de aspectos médicos e operacionais, a equipa te atendimento tem
a oportunidade única para motivar ainda mais o dador e fortalecer a sua atitude positiva numa situação de um-para-um. É crucial que a equipa esteja
disposta a expressar de forma convincente a gratidão pela presença do dador
São importantes reacções imediatas e pessoais sobre o significado da dádiva. Tal pode consistir em recentes histórias de doentes embaixadores, estado
do stock de sangue e as limitações existentes na resposta de dadores. Consequentemente, as equipas de atendimento dinamizam uma forte mensagem
que salienta a importância da próxima dádiva do dador. Os serviços de sangue devem ter programas de formação abrangentes e contínuos que enfatizem a importância do cuidado ao dador e actividades de relacionamento no
local de colheita de sangue, para apoio aos utentes.
Boas-vindas: Uma recepção calorosa é a chave para evaporar sentimentos
negativos causados pelas limitações inevitáveis como tempos de espera, horas de colheita, alimentação e bebidas. Requer uma capacidade de comunicação bem desenvolvida por parte do pessoal de atendimento e os serviços
de sangue estão bem aconselhados a investir no desenvolvimento das suas
aptidões sociais.
Suspensão de dadores: É necessária uma particular aptidão de apoio ao
utente para lidar com a suspensão de dadores. A suspensão dum dador pode
causar frustração e desilusão e requer uma gestão sensível e uma notificação
clara do fim de período de suspensão (ver Secção 8.3 Serviços de Aconselhamento).
Pós dádiva: No período de pós dádiva, as ferramentas de comunicação focam
a reactivação do dador. Isto pode incluir o uso das comunicações de agradecimento (carta, SMS, telefonemas) imediatamente após a dádiva. Uma boa experiência de dádiva seguida de um agradecimento pode melhorar significativamente a fidelização dos dadores e aumentar as hipóteses de uma resposta
positiva para a um convite futuro para uma sessão de dádiva.
A Gestão do relacionamento com os dadores é cada vez mais importante.
Idealmente, cada contacto entre um dador e um serviço de sangue deve ser
registado para que seja mantido um registo completo do dador de sangue.
Isto é particular e crescentemente importante em caso de auto-suspensão
do dador. É claramente evidente o benefício para o serviço de sangue evitar
falhas desnecessárias na presença das sessões. Contudo, o dador preferivelmente comunica a decisão ao serviço de sangue que deverá ser registada
para política de relacionamento e comunicações futuras. É necessário um
sistema de registo computorizado fiável para a gestão de relacionamento
com os dadores (ver Capítulo 12). Os contactos podem ser positivos (ex. auto-suspensão) ou negativos (reclamações do dador).
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6.4.5 Estabelecer um contacto personalizado entre o dador e o
serviço de sangue
Para além das ferramentas acima indicadas os cartões de dadores e informação sobre o seu historial de dádiva são a principal ferramenta utilizada para
desenvolver um relacionamento a longo prazo.
Cartão de dador
O questionário DOMAINE sobre gestão de dadores de sangue mostrou que na
maioria dos serviços de sangue (93%) os dadores têm um cartão pessoal de
dador. Geralmente o cartão de dador é entendido como uma forma de outorgar ao dador um sentimento de pertença a uma organização que está empenhada em ir de encontro às necessidades dos doentes.
No futuro, poderá ser possível utilizar um smartphone, como um e-card, de
dador ao adicionar uma aplicação especialmente desenhada. Contudo, é
necessário que seja garantido que o e-card seja estritamente confidencial e
contenha a mesma informação que um cartão tradicional (nome, detalhes de
contacto, grupo de sangue, etc.). O e-card de dador pode também ser fornecido ao dador com acesso pessoal restrito ao seu historial de dádiva.
Informação aos dadores sobre o seu historial de dádiva
O questionário DOMAINE mostrou que a maioria dos serviços de sangue
(62%) informam os seus dadores sobre o seu historial pessoal de dádiva. O
conteúdo da informação fornecido ao dador é variável.
Todos os serviços de sangue informam o dador durante o processo de selecção, pelo menos oralmente. Fornecem informação sobre os resultados dos
testes de hemoglobina pré-dádiva, tensão arterial e pulso (quando disponível) e todas as razões para suspensão. Alguns serviços de sangue indicam ao
dador os motivos para mudarem o tipo de dádiva (ex.: aférese de plaquetas
convertido em plasmaférese, dependendo da situação de fornecimento).
Todos os serviços de sangue informam os dadores, tanto oralmente como por
escrito, sobre o seu número de dádivas. Isso é muito importante dado que reflecte a eficácia da manutenção de dadores. Para além disso, alguns serviços
de sangue fornecem ao dador um documento escrito no final do processo de
dádiva com a indicação da data a partir da qual é possível fazer a próxima
dádiva. Esta pode ser a altura para marcar a próxima dádiva, quando a organização do serviço o permite. Finalmente, todos os serviços de sangue informam o dador sobre as alterações dos resultados nos testes (ver Capítulo 7
e 13). Tal é sempre feito para informar o dador sobre contra-indicações das
futuras dádivas.
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O modo como a informação é transmitida aos dadores varia amplamente. A
informação pode ser dada na própria sessão ou por carta pessoal ou disponibilizada online. Uma maneira frequente de transmitir essa informação é de
forma escrita no final do processo de selecção.

6.4.6 Medidas específicas para novos dadores
O primeiro passo duma “carreira” de dádiva de sangue fornece a oportunidade ideal para estabelecer uma relação entre o dador de sangue voluntário e o
serviço de sangue. Mostrar gratidão após a primeira dádiva pode levar à fase
de adesão. Um modo tangível de institucionalizar o sentimento de pertença/
membro é através da criação de um clube de membros de dadores de sangue ou uma associação de dadores. O último também pode ser uma iniciativa
dum grupo de dadores. Os tópicos de discussão/informação e actividades de
tais clubes ou associações podem incluir algum ou todos os itens mencionados na Caixa 5:
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Caixa 5. Tópicos de discussão/informação sugeridos para associações e clubes de dadores

Dádivas
•
Frequência dos convites para dar;
•
Detalhes dos programas de fidelização de dadores para novos
elementos como três dádivas em dois anos ou Clube 25 para jovens
voluntários;
•
Comunicação do grupo de sangue;
•
Formato para notificar os voluntários para pedidos específicos de
grupos de sangue;
•
Detalhes da “viagem do sangue” após a dádiva até ao doente;
•
Importância de informar os serviços de sangue de qualquer impedimento que impeçam o dador de estar presente na data de dádiva
•
Detalhes dos critérios médicos de selecção ou indicação de onde
podem ser encontrados, ex: site na internet.
Reconhecimento
•
Doentes embaixadores para as cartas de agradecimento/prémio ;
•
Para novos dadores angariados no trabalho, podem ser adequadas
algumas formas de reconhecimento da organização;
•
Para novos dadores angariados nas escolas, liceus ou universidades, podem ser adequadas algumas formas de mensagens para
manter em contacto.
Logística
•
Detalhes de locais de dádiva de sangue onde os dadores serão
convidados a comparecer, incluindo o da localização mais próxima
(aberto 5/6 dias por semana);
•
Informação relativa ao comparecimento na sessão de sangue,
como “apareça, não é necessário marcar” ou “contacte para marcação”;
•
Detalhes da nova estratégia de retenção/fidelização (e.g. entraremos em contacto por telefone /mensagem sms/carta antes da sua
próxima oportunidade para doar).
Aspectos Administrativos
•
Importância de notificar o serviço de sangue de qualquer alteração
nos detalhes de contacto;
•
Detalhes do reencaminhamento das queixas ou sugestões.
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SECÇÃO

6.5

RECONHECIMENTO

6.5.1 Introdução
O objectivo do reconhecimento é valorizar o gesto extraordinário feito pelos
dadores; tal gera um sentido de orgulho e é essencial para manter os dadores
receptivos a repetir as suas dádivas. O reconhecimento permite aos serviços
de sangue desenvolver uma boa relação com o dador. Este reconhecimento
pode ser feito imediatamente após a dádiva ou em relação a dádivas precedentes.

6.5.2 Imediatamente após a dádiva
O reconhecimento pós-dádiva é o último passo antes dos dadores deixarem o
centro de dádiva. Tal contribuí com frequência para a memória de uma boa da
experiência de dádiva e da equipa de colheita. Um dador que deixe o centro a
sorrir estará ainda mais disposto a voltar a doar.
Bebidas: Quase todos os serviços de sangue (91%) oferecem bebidas aos dadores após a dádiva. São oferecidas apenas bebidas (café, chá, sumo de laranja) ou acompanhadas com algo para comer, como sanduíches, bolachas ou
chocolate. Como este é a última etapa no processo de dádiva, tais bebidas,
mesmo simples, contribuem para criar uma boa experiência de dádiva e facilitam o processo de manutenção na mente do dador. Esta etapa, antes dos
dadores irem embora deverá ser também utilizada para entregar mensagens
de manutenção orais e/ou escritas, preferivelmente, dessas duas formas.
Mensagens de manutenção: Habitualmente, as mensagens de manutenção
escritas são dadas em simultâneo com a informação necessária pelo regulamento (CE/33/2004) sobre a necessidade dos dadores informarem os serviços de sangue sobre algum evento subsequente que possa tornar qualquer
dádiva anterior inadequada para transfusão.

6.5.3 Em relação às dádivas precedentes
Mensagens de agradecimento: A maioria dos serviços de sangue (57%) não
enviam mensagens de agradecimento pouco tempo após a dádiva. Contudo,
parece útil fazê-lo após a primeira dádiva, dado que a retenção/fidelização de
novos dadores é certamente uma das tarefas mais difíceis para um serviço de
sangue. Apesar de tal poder ser feito por carta ou postal, sempre que for útil,
deve considerar-se a utilização de um meio diferente, como SMS ou e-mail.
Historial de dádiva: A maioria dos serviços de sangue (62%) informam os
dadores sobre o seu historial de dádiva detalhando, pelo menos, o número
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de dádivas feitas. Esta informação pode ser facultada através de meios diferentes: na própria sessão (na entrevista pré-dádiva, após a determinação
da hemoglobina, num folheto) ou através de carta, postal pessoal de dador
ou disponibilizada online. A partilha desta informação fornece sempre uma
oportunidade para encorajar o dador a fazer uma dádiva subsequente.
Pequenos brindes: Por regra, os serviços de sangue presenteiam os seus dadores como modo de agradecimento após uma dádiva. Por vezes estes são
dados após cada dádiva ou em dias especiais (dia Mundial do Dador, Natal)
como canetas USB ou cupões (ex. para comprar uma sandes, 21%). Medalhas,
pins, alfinetes ou certificados são outros elementos usados pelos serviços de
Sangue e são oferecidos aos dadores após um determinado número de dádivas (ex. após 3, 5 ou 10 dádivas). Os dadores podem ser premiados em cerimónias especiais para reconhecimento de um número grande de dádivas (50,
100, etc.). Também poderão receber brindes mais importantes (lembrança
de vidro com inscrição, convite para jantar, etc.) após um número elevado de
dádivas. Apesar destas expressões de gratidão variarem entre os serviços de
sangue, são sempre considerados meios importantes para reconhecer a generosidade dos dadores e encorajá-los a fazer mais dádivas.
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SECÇÃO

6.6

MONITORIZAR
A SATISFAÇÃO
DOS DADORES

6.6.1 Avaliar e melhorar a satisfação dos dadores
Avaliar a satisfação: De acordo com o inquérito DOMAINE, cerca de 76% dos
serviços de sangue monitorizam a satisfação dos dadores. A maior parte deles
fá-lo regularmente, usando um questionário que os dadores têm de preencher.
A frequência varia desde avaliações diárias a três a quatro vezes por ano ou a
cada quatro anos. Apesar de só ser usado por dois serviços de sangue, um questionário top box parece uma ferramenta muito eficaz para medir a satisfação
individual e colectiva. É solicitado aos dadores para pontuarem vários itens entre 1 e 10, nomeadamente, a experiência de dádiva de um modo global, o tempo de espera e acolhimento da equipa. O método top box mede a proporção de
dadores que dão a um determinado item a pontuação máxima: 10.
Questionário padrão: O questionário padrão do Donor Loyalty Group inclui
questões sobre o profissionalismo da equipa, simpatia, precisão das indicações sobre o que fazer a seguir, avaliação da clareza, a picada do dedo, colocação da agulha, tempo de espera, nível de consideração mostrado e experiência de um modo geral. Cada factor pode ser pontuado entre 1 e 10, onde 1
significa “totalmente insatisfeito” e 10 significa “totalmente satisfeito”. Esta
ferramenta pode dar uma visão muito precisa de quais os motivos de insatisfação e possíveis causas. Um serviço de sangue pode então determinar soluções a implementar e avaliar novamente a satisfação dos dadores.

Benchmarking: Num serviço de sangue com vários centros de colheita e
departamentos, esta ferramenta permite comparações com os melhores
(processo benchmarking). Esta ferramenta permite receber sugestões de dadores, comentários e queixas simultaneamente. A análise desta informação
fornece também ao serviço de sangue a oportunidade de elaborar medidas
correctivas e avaliar a sua eficácia após terem sido implementadas.

6.6.2 Reclamações de dadores
A maioria dos serviços de sangue tem procedimentos relativamente a reclamações (81%). As organizações de sangue usam várias maneiras para registo
das queixas dos dadores (ver Caixa 6).

135

Manual_1.indd 135

7/11/11 3:50 PM

As experiências registadas mostram que as reclamações dos dadores têm de
ser descritas como Procedimento Operacional Normalizado com os seguintes
passos principais:
1.
2.
3.
4.

Registo do modo como a reclamação foi feita (ex. por carta ou telefone);
Conhecimento da reclamação ter sido recebida;
Tempo de resposta à reclamação (ex. carta entre 10 a 21 dias);
Análise regular das queixas e respostas dadas, de forma a fazer o seu seguimento;
5. A recorrência e eficácia das medidas correctivas implementadas num
processo de melhoria contínua .
O número de queixas de dadores recebidas por serviços de sangue varia amplamente. Em geral, as queixas nos diferentes serviços de sangue por toda a
Europa são bastante semelhantes.
Caixa 6. Modos de registar queixas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oralmente, na sessão de dador;
Formulário especial para reclamações;
Queixa por escrito colocada num recipiente próprio na sessão
de dador;
Por escrito no livro de reclamações;
Telefone;
E-mail;
SMS;
Carta;
Através de Associações de Dadores;
Através de pessoas escolhidas num centro de aconselhamento
(provedor)

Tempos de espera: A queixa mais comum é relativa aos tempos de espera
demasiado longos. Outras queixas frequentes incluem problemas logísticos
como horário de funcionamento,o parqueamento e o próprio local de colheita.
Equipa: Algumas queixas são relativas às equipas, tais como ser ajudado por
alguém pouco “amigável” ou pouca comunicação com o dador.
Suspensões: Os dadores reclamam também sobre serem suspensos e sobre
não compreenderem os motivos para tal.
Técnicos: Queixas sobre complicações na dádiva, como hematomas, são
muito limitadas mas merecem muita atenção.
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SECÇÃO

6.6

INDICADORES DE
DESEMPENHO (ID)
DA MANUTENÇÃO

6.7.1 ID
Tipicamente, o número e percentagem de dadores regulares fidelizados reflectem actividades de manutenção bem sucedidas. Pequenos números de
dadores inactivos por motivos não-médicos são outro ID da manutenção. Os
ID mais frequentemente usados nas actividades de manutenção são os seguintes:
Base de dadores actual
•
Número e percentagem de dadores regulares na base de dados de dadores;
•
Tendência do número de dadores regulares.
Perda de dadores
•
Percentagem de dadores inactivos na base de dadores;
•
Percentagem de dadores em pausa na base de dadores;
•
“Deterioração do dador”. Este índice, usado no campo da dádiva benévola, tem uma forte semelhança (mas não igual) com a percentagem de
dadores inactivos na base de dados de dadores. A diferença reside no numerador para a taxa. Para calcular a inactividade é usado o número total
de dadores no período actual de tempo (ex. este ano e o ano passado).
Para “deterioração” é usado o número de dadores que realmente doaram
num período anterior de tempo (ano anterior);
•
Definição de Deterioração do dador: daqueles dadores que deram sangue no ano anterior, a percentagem de dadores que não deram sangue no ano a que diz respeito.
•
Percentagem de dadores parados na base de dadores num determinado
ano
No número total de dadores;
Subdividido por motivo de paragem, como idade, razões médicas,
não-comparências recorrentes, emigração. Entrevistas padrão de
saída em amostras são necessárias para avaliar os motivos de paragem.
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Dadores recuperados
Percentagem de dadores retornados na base de dados num determinado ano:
No número total de dadores;
No número de dadores inactivos.
Custos
Custos de angariação e actividades de retenção (em euros) por dádiva:
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SECÇÃO

7.1

ORGANIZAÇÃO
DAS COLHEITAS

7.1.1 Introdução
Sessões bem organizadas são um elemento importante da gestão de dadores
dado que asseguram colheitas suficientes e estimulam os dadores a fazer dádivas subsequentes. Este capítulo trata os vários aspectos da colheita de sangue: organização inicial, instalações, logística, indicadores de desempenho,
selecção de dadores, gestão de suspensões e flebotomias.
As actividades de angariação e manutenção/fidelização de dadores bem sucedidas trarão potenciais dadores para um dos centros de colheita geridos
pelo serviço de sangue. De forma a alcançar os principais objectivos dum
serviço de sangue é crucial que seja gerada uma avaliação positiva durante a
visita dos dadores potenciais.
As Secções 7.1 a 7.4 identificam, ordenam e partilham “bons elementos”
numa infra-estrutura de colheita. Estas permitem aos serviços de sangue optimizar a gestão de planeamento de colheita, instalações, logística, organizações e infra-estruturas e também medir, avaliar e melhorar o desempenho do
processo de colheita.
Será necessário gerir as seguintes passos e factores:
Satisfação do dador
•
Melhorar continuamente a satisfação do dador proporcionando-lhes
uma boa experiência de dádiva e encorajando-os a repetir a dádiva;
•
Seguir os padrões actuais de qualidade e segurança para o dador no processo de colheita, desde a sua recepção até à sessão e assegurando até ao
final, que saem satisfeitos;
•
Obter credibilidade e apoio da comunidade, baseados na qualidade dos
serviços fornecidos.
Padrões
•
Colher o número apropriado de unidades de sangue e componentes sanguíneos (aférese) de acordo com as necessidades de sangue dos doentes;
•
Seguir os regulamentos de qualidade para sangue e componentes sanguíneos que serão administrados a doentes quer directamente (produtos
sanguíneos lábeis) ou indirectamente (derivados de plasma);
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•

Melhorar continuamente o desempenho do processo de colheita baseado em indicadores quantitativos.

Equipas
•
Manter as condições de trabalho das equipas a um nível aceitável, para
alcançar os dois objectivos anteriores.

7.1.2 Três principais tipos de locais de colheita
•
•
•

Locais fixos: locais onde o material de colheita para as sessões está permanentemente presente;
Locais móveis: locais onde o material de colheita de sangue para as sessões não está permanentemente presente. Têm de ser transportados
para (e de) cada local em cada sessão;
Locais móveis em veículos: locais que são visitados por veículos móveis.
Trata-se de um veículo automóvel ou “roulotte” com todo o material necessário para a sessão de sangue. O dador dá sangue no interior do veículo.

O número de locais de colheita e a proporção entre os diferentes tipos de locais existentes varia consideravelmente entre serviços de sangue. O questionário DOMAINE sobre gestão de dadores na Europa (ver Capítulo 2) registou
as seguintes estatísticas:
•
•
•

Locais fixos: o número de locais fixos nos serviços de sangue participantes varia entre 1 e 156;
Locais móveis: o número de locais móveis varia entre 0 e 13.294;
Locais móveis em veículos: o número de locais em veículos varia de 0 a
4.810

Na Europa, os locais fixos constituem uma pequena parte de todos os locais de
colheita, São usados, predominantemente, os locais móveis mas os locais de
colheita em veículos móveis também aparecem regularmente. A maior parte
dos serviços de sangue colhem sangue tanto em locais fixos como móveis (veículos), enquanto alguns serviços de sangue fazem toda a colheita apenas em
locais fixos. Na maior parte dos serviços de sangue a proporção dos locais fixos
é cerca de 2-3%, enquanto a percentagem de locais móveis é de mais de 90%.
As sessões móveis podem ser organizadas em vários locais: entre outros,
mercados, centros comerciais, parques empresariais, universidades, escolas,
igrejas, hotéis, etc.. É recomendado que, sempre que possível, as localizações
sejam escolhidas de acordo com, pelo menos, os seguintes critérios:
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•
•
•
•
•

Capacidade suficiente para recrutar e receber um número determinado
de dadores na área servida pelo serviço de sangue;
Boa acessibilidade para dadores;
Boa acessibilidade para as equipas;
Possibilidades suficientes para transportar todo o equipamento e materiais necessários para e do local de colheita e de volta ao serviço de sangue;
Padrões aceitáveis de condições sanitárias e de segurança.

Equipamento: O peso de todo o equipamento e materiais a serem transportados deve ser o menor possível para minimizar o risco de provocar lesões nos
funcionários encarregues do seu transporte e instalação. Ao fixar o equipamento devem ser tidas em conta questões práticas como assegurar o melhor
modo de colocar no local móvel e necessidade de facilitar o acesso para carregamento, transporte, descarregamento, montagem e desmontagem de todo
o equipamento para a sessão.
Parâmetros físicos: A distância entre os pontos de início e retorno e locais de
colheita são parâmetros adicionais importantes: em muitos serviços de sangue tal influencia directamente a viagem e tempo de trabalho para muitos
funcionários.
Estradas apropriadas para viajar, locais adequados com espaço suficiente à
volta do carro de colheita e fornecimento de energia suficiente são os principais parâmetros adicionais a serem considerados para locais visitados por
veículos móveis.

7.1.3 Programação da colheita de sangue
A programação da colheita é parte duma gestão mais global de fornecimento
de sangue. Os principais objectivos da gestão de fornecimento de sangue são
os seguintes:
•
Evitar a escassez de produtos sanguíneos;
•
Limitar as taxas de produtos fora de validade .
Os factores abaixo descritos são relativos a concentrados de eritrócitos preparados a partir de sangue total. Contudo, estes princípios podem ser transpostos para qualquer um dos outros componentes sanguíneos, incluindo o
concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado e o plasma para fraccionamento e, se aplicável, o concentrado de eritrócitos colhido por aférese.
Método geral para a programação de colheita
Sempre que for compatível com a disponibilidade de sangue existente são recomendados os seguintes passos na programação:
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Programação avançada: Sempre que possível, a programação com antecedência é preferível à programação a curto prazo, para evitar a escassez (ou
excesso) temporário de sangue. Idealmente, deve iniciar-se a programação
das colheitas para o ano seguinte no primeiro trimestre do ano, estimando
as necessidades de eritrócitos para o ano seguinte (baseado na avaliação do
número de unidades libertadas e da sua tendência).
Esta programação inclui a definição do número total de colheitas necessárias
para todo o ano seguinte e para cada semana do ano. Com base no historial
dos diferentes locais de colheita móveis e fixos, nomeadamente as taxas de
comparência, pode ser programado o objectivo semanal de colheita desses
locais. Esta projecção pode ainda levar a medidas que melhorem a organização e o ajuste da programação às necessidades. Pode iniciar-se a colheita em
alguns locais e outros podem ser desactivados.
A programação de colheita para o ano seguinte deverá incluir o impacto da
frequência das sessões de colheita num local móvel. O aumento do número
de sessões anuais num local móvel resulta muitas vezes no aumento da retenção/fidelização de dadores.
Cooperação local: A programação de colheita deve ocorrer em estreita colaboração com os contactos locais do serviço de sangue de cada local móvel (ver
em baixo). Os serviços de sangue podem gerir a programação das sessões de
sangue entre si ou chamar serviços como a Cruz Vermelha ou as associações
de dadores.
Relacionamento com os processos subsequentes: processamento, análise e distribuição
A programação da colheita deve ter presente o impacto na actividade de processamento e distribuição dos componentes sanguíneos. Conhecer e partilhar os constrangimentos de cada um dos processos relacionados contribui
amplamente para a coerência entre cada processo na “cadeia de transfusão
de sangue”.
Coordenação da equipa interna: Devem ser tidos em conta os horários, já
que podem impedir actividades e frustrar colegas e outros profissionais. Por
exemplo, planear uma colheita na véspera de um feriado pode ter um impacto negativo nas horas de trabalho do laboratório de processamento ou análise. Ao finalizar o plano de colheita é sempre útil considerar observações e
sugestões dos responsáveis pelo processamento e análise. Isto aplica-se não
apenas à preparação do plano do ano seguinte, mas também ao acompanhamento e ajuste diário e semanal do plano de colheita, tendo em conta os
resultados observados e as taxas de distribuição. Em cada serviço de sangue
deve ser organizada comunicação interna adequada.
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Escolher dias e horas de funcionamento
A maioria dos serviços de sangue colhem mais sangue durante os dias da semana do que ao fim-de-semana. Nos dias úteis, os serviços de sangue Europeus colhem mais de 90% da quantidade de sangue total. Menos de 8% de
sangue total é colhido ao fim-de-semana. Ocasionalmente, as organizações
colhem mais sangue durante o fim-de-semana que nos dias úteis.
Horário da sessão: Nos dias úteis quase todos os serviços de sangue organizam sessões de colheita no período da manhã. Um pequeno número de
serviços de sangue têm sessões à tarde e cerca de metade organizam sessões à noite. Esta grande variedade de horários e dias de abertura mostra
que cada serviço de sangue tem de ter em conta os aspectos locais e os e
factores culturais. Deverão ser tidas em conta duas recomendações gerais:
•

Os horários e dias de funcionamento de um local fixo numa área urbana
devem permitir receber dadores durante todo o dia, especialmente se o
serviço colher plaquetas e plasma por aférese.

•

Para colheitas móveis o período das 16-20h é muitas vezes mais adequado para a maior parte dos dadores, uma vez que dado que é pós-laboral e
antes do horário nobre.

Contactos locais
Cada serviço de sangue deve trabalhar com contactos locais para organizar
todo o processo de colheita em brigadas móveis, em locais distantes dos serviços. Estes contactos locais podem ser voluntários de associações de dadores, representantes de organizações governamentais e autoridades como
empresas, escolas, universidades, serviços municipais, polícia ou bombeiros.
Este relacionamento entre serviço de sangue e os organizadores locais poderá abranger vários aspectos (ver Caixa 1). Quando apropriado, a preparação
pode ser acordada entre o serviço de sangue e os contactos locais que poderá, por exemplo, incluir uma taxa pela utilização das instalações por parte do
serviço de sangue.
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Caixa1. Itens a serem organizados com os correspondentes locais
•
•
•
•
•
•
•

Definir datas para as sessões móveis num determinado local no ano
seguinte;
Reservar os espaços necessários;
Verificar as medidas de segurança com especial atenção na
prevenção de incêndios e contrato do seguro do espaço
Verificar as medidas de higiene (limpeza do espaço);
Verificar fornecimento energético, de água, aquecimento e ar
condicionado;
Rever o histórico de colheitas no local em termos de número de
candidatos a dador recebidos e unidades colhidas nas sessões
anteriores;
Organizar a sinalização do local da sessão e publicitar o evento .

Por fim, para facilitar a garantia de qualidade e a melhoria continua, os contactos locais devem desempenhar um papel importante na ajuda ao serviço de sangue a avaliar e acompanhar os locais de colheita e a implementar
medidas correctivas sempre que necessário. Por exemplo, poderão ajudar a
localizar um novo local de colheita quando os padrões de qualidade ou a capacidade do local em causa forem insuficientes.
Desempenho da programação de colheita
A comparação entre o número de colheitas programadas (previstas) e o número de colheitas efectuadas poderá ser usada como um modo simples de
avaliar o desempenho da programação do processo, relativamente a cada
sessão de colheita (seja móvel ou fixa). Este indicador, expresso em percentagem, é graficamente ilustrado na Figura 7.1. Neste exemplo, o serviço de sangue decidiu avaliar cada sessão cujo rácio era < 80% ou > 120%. Analisaram
os motivos para as discrepâncias observadas e tentaram antecipar anomalias
e prevenir a sua ocorrência nas sessões seguintes.
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Figura 7.1 Medir o desempenho da programação de colheita: uma ferramenta simples para ajudar a melhoria
contínua da programação do processo de colheita
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SECÇÃO

7.2

PROCESSO DE DÁDIVA
E INSTALAÇÕES

7.2.1 Fluxograma do processo e requisitos gerais
As instalações e recursos usados para colher sangue e componentes sanguíneos, num local fixo ou móvel ou em veículo, deverão sempre permitir a organização de áreas distintas num processo de sentido único. O gráfico típico
é apresentado na Figura 7.2 (baseado em1). É altamente recomendado que
tal fluxograma seja desenhado para todos os processos de colheita em todos
os serviços de sangue. É também fortemente recomendável que este gráfico
seja adaptado, com antecedência, para definir a organização de cada local de
colheita fixo ou móvel. O principal objectivo é evitar voltar atrás em qualquer
ponto e assegurar a segurança do dador e qualidade dos produtos colhidos.

Recepção do dador
e registo

Preenchimento de
questionário / área
de espera

Selecção de dadores:
avaliação de saúde e
da Hb

Colheita de sangue
(componente)

Cadeira(s) de descanso
para dadores
desmaiados

Bebidas

Figura 7.2 Exemplo de fluxograma geral do processo de colheita

7.2.2 Requisitos para a segurança dos dadores
Os princípios do ‘Lean Manufacturing’ são facilmente aplicáveis ao processo de dádiva. São muito úteis para tornar todo o processo de colheita mais
seguro para o dador (evitando reacções incómodas e gerindo as que possam
acontecer) e para o receptor (pela qualidade dos produtos colhidos). Os princípios básicos da ‘Lean Manufacturing’ aplicados ao processo de colheita são
apresentados na Caixa 2.
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Caixa 2. Princípios básicos Lean para o processo de colheita
•
•

•
•
•

•

Organizar o processo com sentido único para evitar o retorno ou
cruzamentos nas diferentes etapas, que são fontes de desordem;
Considerar qualquer tipo de dádiva como processo separado e organizar a actividade de forma a que os profissionais sejam envolvidos
no processo com sentido único em cada etapa (ex.: plasmaférese
com um tipo de separador e materiais descartáveis);
Tentar eliminar qualquer passo do processo que não traga valor
adicional: “Value Stream Mapping”;
Avaliar o ambiente de trabalho de forma a eliminar tudo o que for
inútil ao processo para obter um “ambiente minimalista”;
Respeitar o princípio da linha farmacêutica, vaga que consiste em
verificar antes de cada dádiva que a cama do dador e ambiente
envolvente estão livres de qualquer material ou documentação de
outro dador ou dádiva;
Posicionar o material descartável de forma a que o dador presente
não fique confuso com a utilização de material num processo inapropriado (ex.: citrato ou soro fisiológico para plasmaférese).

7.2.3 Requisitos específicos para locais fixos
As actividades de colheita num local fixo podem ser relacionadas com outras
actividades no mesmo edifício, como processamento e teste, ou podem ser
feitas separadamente num local específico para dádiva. Independentemente
da situação, o principal objectivo é planear a dimensão do local de colheita
(número de camas) para o número esperado de dadores locais e para tornar
o local acessível. A sua localização é, portanto, de extrema importância, particularmente a proximidade aos transportes públicos e a parques de estacionamento.
É também importante definir e adaptar o horário de abertura. Alguns poderão ainda optar por acesso restrito a dadores convidados ou permitir também
apresentações espontâneas de dadores não convocados.
A organização de sessões de colheita em locais fixos incluindo a possibilidade de fazer a marcação pessoal de dádivas em agendas adequadas contribui
para a satisfação de dadores e funcionários e para uma melhoria geral.
Ambiente: Para os dadores e funcionários deverá ser prestada atenção relativamente ao ambiente que deverá ser agradável tanto quanto possível.
A decoração pode estar de acordo com a moda mas de forma adequada. As
instalações e a mobília podem ajudar a criar um ambiente atractivo para os
dadores, funcionários e voluntários, tornando-se positivo para a dádiva.
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Sinalização: A sinalização e a publicidade adequadas tornarão o local de
colheita mais visível e facilmente localizável, favorecendo as primeiras três
etapas do marketing de dadores: posicionamento, marketing operacional e
relacional (ver Capítulos 5 e 6).
Para além do fluxograma relativo ao processo de colheita (ver atrás), devem
estar também disponíveis fluxogramas para descartáveis, equipamentos, documentos e resíduos. A forma dos fluxogramas adicionais é influenciada pelo
tipo de colheitas realizadas num local fixo, seja misto ou limitado a um tipo
de colheita.

7.2.4 Requisitos específicos para sessões móveis
Aplicam-se os mesmos princípios para locais móveis e para os locais fixos relativamente ao potencial número de dadores a serem recrutados, ao número
de dadores que se prevê que vão comparecer e às acessibilidades. Para cada
espaço móvel deve ser desenhado um fluxograma do processo de colheita
adaptado ao local, de acordo com as condições e constrangimentos. A Figura
7.3 é disso um exemplo.
É fortemente recomendada a aplicação de dois princípios ilustrados na
Figura 7.3, independentemente dos fluxogramas de colheita terem de ser
adaptados a cada sítio individual e para cada sessão de colheita,
Zonas de trabalho: O trabalho de assistência aos dadores em zonas de três
camas em vez de duas é um modo inteligente de limitar o tempo de espera
entre a avaliação de saúde e a dádiva. Para além disso, os dadores compreendem melhor quando estão envolvidos, mesmo enquanto esperam pela colheita numa cama.

149

Manual_1.indd 149

7/11/11 3:50 PM

Preenchimento de questionário

Avaliação da Hb

Recepção para
Registo
(con dencialidade)
-Descartáveis
-Produtos colhidos
-Desperdícios
Colheita

Bebidas

Descanso

Figura 7.3 Fluxograma para uma sessão móvel. Neste exemplo, 2 secretárias, 5 médicos (ou
outro pessoal necessário para a avaliação de saúde), 6 assistentes aos dadores e um motorista
foram planeados para participar na sessão para 125 colheitas esperadas de sangue total em 3
horas (horário para dadores)

•: dadores; •: funcionários do serviço de sangue
Espaço para a equipa: É importante fora do “círculo” organizar um espaço
fechado interno para os funcionários do serviço de sangue envolvidos na área
de colheita e no acesso dos dadores às camas para que a equipa tenha boas
condições de trabalho, favoráveis para o cumprimento dos Procedimentos
Operacionais Normalizados (PON) e padrões de trabalho. Isso não impede a
intervenção dos assistentes aos dadores em caso de lipotímia ou necessidade
de deitar um dador numa cama perto da área de colheita.
Sempre que possível, e com a adaptação necessária, estes princípios são também recomendados para locais fixos e veículos móveis.
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7.2.5 Validação de recursos
Em todas as boas práticas é necessário a validação das instalações e equipamentos, assim como do processo de colheita.
Instalações: Os principais itens a verificar na validação das instalações de colheita (seja móvel ou fixo) estão indicadas na Caixa 3. O processo de validação
deve levar a uma das seguintes avaliações: conformidade, conformidade com
reservas ou não conformidade.

Caixa 3. Itens actuais para verificação e validação iniciais de instalações de colheita móveis e fixas
•
•

Acessibilidade de veículos;
Acessibilidade às instalações;
Condições do solo
Chão/andares
Escadas
Elevadores
•
Capacidade de organizar áreas distintas com confidencialidade
adequada :
Recepção / Registo
Preenchimento de questionário de saúde
Avaliação de saúde e Hb
Zona de colheita
Descanso
Bebidas
•
Ausência de plantas fora da área da recepção;
•
Capacidade para limitar a entrada de insectos e outros animais;
•
Conformidade com todos os regulamentos de segurança;
•
Conformidade com os regulamentos de higiene;
•
Fornecimento de água;
•
Fornecimento de energia;
•
Condições de Iluminação;
•
Aquecimento
•
Limpeza

Equipamento: A validação do equipamento e o processo de colheita devem
seguir as regras clássicas apresentadas em todas as boas práticas para serviços de sangue. A rastreabilidade de todos os processos de validação são, obviamente, obrigatórias.
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SECÇÃO

7.3

LOGISTICA

7.3.1 Organização do transporte
O transporte para os funcionários deve ser organizado em condições aceitáveis de conforto. A organização de uma reunião da equipa para um briefing
antes de sair e outra reunião para verificação no final da sessão, antes da viagem de regresso é comprovadamente muito útil para partilhar informação e
criar um “espírito de equipa”.
Listas de equipamento: Para cada sessão móvel é necessário disponibilizar
uma lista de materiais e equipamentos necessários. Esta lista baseia-se na
avaliação dos rácios do número de dádivas planeadas e esperadas, para permitir levar as quantidades necessárias de equipamento, materiais descartáveis e outros para um número esperado de dádivas, que pode ser facilmente
definido e computorizado. Deve ser prestada atenção às condições de carga e
descarga por parte dos profissionais.
Transporte e temperatura: Organizar e adaptar o transporte dos produtos
colhidos para o número e tipo de produtos. Deverá ter-se em conta o tempo de
viagem entre as instalações de colheita e os locais fixos que servem como ponto
de partida. É recomendado manter uma temperatura ambiente constante para
transportar unidades de sangue total, uma vez que a qualidade da separação entre eritrócitos e plasma é afectada. pelas condições térmicas. Os valores da temperatura usados podem depender da primeira etapa do processo. Por exemplo,
alguns serviços de sangue fazem o primeiro passo com redução de leucócitos,
filtrando sangue total a 4ºC. Quando o sangue total é usado para preparar concentrado de plaquetas, a temperatura deverá ser mantida entre os 20 e os 24ºC
até ao processo de separação. Estas especificações de temperatura também são
aplicáveis ao transporte de concentrado de plaquetas por aférese.

7.3.2 Limpeza
Em todas as sessões de colheita, fixas ou móveis, deve organizar-se a limpeza
e desinfecção dos equipamentos de acordo com os PON. Os profissionais, e
em particular os assistentes a dadores, devem ter acesso fácil a um ponto de
água para lavarem as mãos sempre que necessário.

7.3.3 Manutenção
A organização da manutenção de equipamentos, materiais e instalações deverá efectuar-se de acordo com os PON e conforme regras correntes descritas
em todas as boas práticas aplicáveis aos serviços de sangue.
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SECÇÃO

7.4

INDICADORES
DE DESEMPENHO
PARA O PROCESSO
DE COLHEITA

7.4.1 Indicadores de desempenho para a colheita
A melhoria contínua do processo de colheita é essencial para medir o desempenho do processo e comunicar os resultados às equipas envolvidas. O trabalho desenvolvido pelo grupo de benchmarking da European Blood Alliance
(EBA) levou às seguintes conclusões relativamente à avaliação do desempenho:
•
•

A avaliação do desempenho do processo de colheita deve utilizar indicadores simples e focar-se em cada sessão;
Deverá ser designado um profissional responsável em cada sessão. Este
chefe de equipa é, juntamente com a equipa, responsável por analisar
os indicadores e encontrar e implementar soluções para melhorar os desempenhos.

Em qualquer situação e no momento, podem ser implementados dois indicadores simples: um indicador de eficiência e um indicador de contribuição. Um
terceiro ID pode ser útil, mas requer um registo mais complexo, ex.: o tempo
médio e pico do tempo de espera para dadores.
Indicador de eficiência
A maneira mais simples de estabelecer um indicador de eficiência é dividir o número de unidades colhidas pelo número total de horas de trabalho
das equipas envolvidas numa determinada sessão de colheita. Para sessões
móveis pode incluir-se o tempo de viagem. Estes indicadores podem ser expressos pelo número de unidades colhidas por hora ou o número de unidades
colhidas equivalente de tempo integral (ETI). Para aplicar este indicador em
qualquer tipo de colheita, excepto para colheita de sangue total, é aconselhável converter cada tipo de colheita, num equivalente a colheita de sangue
total. Os rácios actualmente estabelecidos pelos contabilistas de custos para
França são dados como exemplo na Caixa 4 (ver também Secção 3.3; diferem
ligeiramente dos mencionados na Secção 3.4 Aspectos Financeiros).
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Caixa 4. Equivalência da capacidade da colheita de sangue total
(exemplo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aférese de plasma : 1.50
Aférese de plaquetas : 2.2
Aférese de plaquetas + plasma : 2.2
Aférese de plaquetas + CE : 2.2
Aférese CE + plasma : 1.4
Aférese eritrocitária (duas unidades) : 1.6
Aférese de granulócitos : 2.7
Consulta + colheita para Voluntário para Dador de medula óssea : 1.0
Consulta + colheita para testes biológicos : 0.5 (ver também
Secção 3.3)

A Figura 4 ilustra o rácio de eficiência para um serviço de sangue regional
num determinado período. Uma experiência recente francesa mostrou que
as diferenças de uma sessão para outra podem atingir um factor de um a
quatro no mesmo serviço regional de sangue. Isto indica que a ferramenta de
benchmarking interno pode fornecer aos gestores meios importantes para
analisar a causa das diferenças entre sessões muito eficientes e sessões pouco eficientes e indicar as medidas correctivas apropriadas. No exemplo abaixo, o serviço de sangue decidiu focar em sessões com o indicador de eficiência
com um desvio padrão de +1 e -1 acima e abaixo da média abaixo da média.
É importante decidir pontos de corte de forma a identificar as sessões como
eficientes e não eficientes.
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Equivalente a sangue total colhido /ESTC
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Sessões de colheita

Figura 7.4

Indicador de contribuição
O indicador de contribuição pode ser definido como o número de unidades
de sangue total (ou equivalentes) colhidas numa determinada sessão divididas pelo número de unidades de sangue total (ou equivalentes) colhidas na
semana e serviço de sangue correspondente. Este indicador reflecte a contribuição de cada sessão ao fornecimento de sangue dessa semana. No exemplo
dado na Figura 7.5, um indicador inferior a 1% poderá levar à decisão de suspender o local de colheita ou estimular a colheita nesse local para melhorar a
contribuição para o fornecimento de sangue.
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Figura 7.5 Indicador de contribuição (exemplo). Indicador de e�ciência de colheita = ao número de unidades de
sangue total (ou equivalentes) colhidas numa determinada seassão divididas pelo número de unidades de sangue
total (ou equivalentes) colhidas na semana do Serviço de Sangue correspondente x 100%

Qualquer que seja o indicador aplicado por cada serviço de sangue é importante que cada gestor de colheitas disponibilize indicadores simples e os siga,
numa espécie de quadro, numa base diária. O uso deste tipo de ferramentas
pode potencialmente ter um grande impacto, melhorando a eficiência e a eficácia da colheita.
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SECÇÃO

7.5

SELECÇÃO
DE DADORES

7.5.1 Introdução
A selecção do dador de sangue tem como duplo objectivo a segurança do receptor e do dador. A selecção efectiva de dadores deve ser aplicada por todos
os serviços de sangue de forma a identificar aqueles que não preenchem os
critérios para dar sangue, temporária ou permanentemente. A selecção cuidadosa de todos os dadores voluntários é fundamental, independentemente
de serem dadores pela primeira vez, regulares ou retornados (ver Secção 4.1).
Uma consequência inevitável da selecção de dadores efectiva é a necessidade de deferir ou de excluir algumas pessoas de doar. É essencial que tal seja
efectuado de forma a não desencorajar o dador a efectuar dádivas no futuro.
Esta secção centra-se em aspectos importantes da avaliação da saúde e da
selecção de dadores. Apesar da Directiva da Comissão Europeia 2004/33 2 sobre os requisitos técnicos para sangue e componentes sanguíneos definir os
padrões mínimos é reconhecido que há diferenças entre os critérios de selecção e a prática e as políticas nos Estados Membros da UE.
Esta secção irá rever estas práticas e identificar elementos chave para boas
práticas no processo de selecção de dadores. Salientará também as opções
para potenciais intervenções durante a avaliação clínica para melhorar a assistência e a satisfação dos dadores e promover o regresso do dador após o
período de suspensão.

7.5.2 Requisitos legislativos da UE para os critérios de selecção
de dadores
Na última década, a implementação das directivas da UE sobre sangue e dádiva de sangue, em conjunto com aconselhamento e acompanhamento do
Conselho da Europa, Organização Mundial de Saúde, European Blood Alliance e outros órgãos relevantes, tiveram um importante papel na padronização
e harmonização da selecção de dadores. Um princípio basilar é o consenso
que todos os dadores de sangue na UE são voluntários não remunerados. Este
requisito, em conjunto com uma selecção de dadores eficaz, ajuda a assegurar a segurança do sangue e promove a sua consistência em toda a Europa.
A Directiva 2004/33/CE da Comissão2 estabelece os requisitos técnicos mínimos para a selecção médica e avaliação clínica dos dadores de sangue. Esta
directiva é sustentada pela orientação de várias fontes:
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•
•
•
•
•
•

Recomendação 98/463/CE do Conselho, de 29 de Junho de 19983, respeitante à elegibilidade dos dadores de sangue e plasma e ao rastreio das
dádivas de sangue na Comunidade Europeia;
Recomendações do Conselho da Europa;
Opinião do Comité Científico dos Medicamentos e Dispositivos Médicos;
Monografias da Farmacopeia Europeia, particularmente relativas ao
sangue ou componentes sanguíneos como matéria-prima para a produção de produtos com propriedades medicinais;
Recomendações da Organização Mundial de Saúde;
Experiência internacional nesta área.

Para além disso, a directiva define os critérios mínimos para a selecção de dadores1, anexo III, particularmente em relação a:
•
Critérios de suspensão permanente para dadores de dádiva alogénica;
•
Critérios de suspensão para dadores de sangue para transfusão;
•
Suspensão para situações epidemiológicas particulares;
•
Critérios de suspensão para dadores de dádivas autólogas.
Esta secção não reproduzirá a directiva mas o conteúdo e opções serão compatíveis com estes critérios mínimos. Os Estados Membros podem, individualmente, ter orientações adicionais relativas à avaliação clínica e critérios de
suspensão de dadores mais rigorosos aos definidos pela Directiva 2004/33/CE
da Comissão. Portanto, antes da utilização de métodos ou ferramentas, é aconselhável verificar se os critérios cumprem ou não os requisitos de um Estado
Membro específico, autoridades reguladoras ou políticas do serviço de sangue.

7.5.3 Orientações e ferramentas para a selecção de dadores
A Directiva Europeia define os critérios mínimos para a selecção de dadores.
Tal constituí a base para as orientações de selecção de cada Estado Membro.
É uma boa prática geral converter os critérios base em orientações mais compreensivas para serem seguidas por todos os envolvidos no processo de selecção de dadores. Estas orientações devem incluir todos os critérios adicionais
utilizados pelo Serviço de Sangue ou necessários no Estado membro. Os elementos chave estão descritos na Caixa 5.
O fornecimento de orientações à equipa para a selecção de dadores tem vários benefícios:
•
•
•
•
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Melhora a segurança;
Assegura que aos dadores são esclarecidos e explicados de forma clara e
precisa os motivos de suspensão.
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Estes benefícios podem ser aumentados usando material e programas de
treino e ferramentas de avaliação para assegurar as competências. A Directiva da UE requer que todos os elementos da equipa que desempenham estas
tarefas sejam regularmente treinados e avaliados para essa competência.

Caixa 5. Elementos chave para as boas práticas na orientação da
selecção de dadores
•
•
•
•
•

As orientações devem ser claras, concisas e numa linguagem
inequívoca;
Índice compreensível para permitir uma utilização rápida;
Fornecimento de bases e justificações para os critérios de
suspensão;
Cruzamento de referências extensivo entre registos relacionados;
Informação adicional útil:
Lista de medicamentos que afectam a a capacidade de
efectuar a dádiva ou produção de componentes, tais como
medicamentos anti-inflamatórios não esteróides;
Endereços de sites úteis:
www.cdc.gov (Centros de Prevenção e Controle das Doenças)
www.ecdc.europa.eu (Centros Europeus de Prevenção e
Controle das Doenças)
Lista de vacinações;
Deslocação para áreas geográficas e Indice de risco para
doenças como VIH, malária, doença de Chagas, vCJD ou WNV
Lista de vacinas;
Selecção de algoritmos para orientações complexas como
hepatites ou malária;
Códigos de suspensão usados pelo serviço de sangue para
registar e monitorizar suspensões

Todos os elementos devem ser revistos e actualizados numa base regular.
Formato das orientações para a selecção de dadores
As orientações para a selecção de dadores podem ser fornecidas tanto por escrito como por via electrónica. Vários serviços usam actualmente versões virtuais em navegadores tanto na sessão como no website do serviço de sangue.
A utilização das plataformas nos navegadores é extremamente eficaz e promove a utilização mais rápida e precisa das orientações através da permissão
do uso de sinónimos como palavras-chave, como alergia ou febre dos fenos
para encontrar um registo de hipersensibilidade. Um benefício adicional dos
formatos electrónicos é que são mais fáceis e rápidos de actualizar e de modo
controlado. Para além disso, esta informação, ou extractos simplificados, po-
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dem ser disponibilizados no website para permitir aos dadores aceder a informação precisa sobre a selecção.

7.5.4 O processo de selecção de dadores: os quatro principais
passos
O processo de selecção de dadores consiste em quatro passos principais interligados:
•
Aconselhamento e informação pré-dádiva (7.5.5);
•
Questionário sobre a saúde do dador (7.5.6);
•
Entrevista ao dador (7.5.7);
•
Avaliação clínica do dador (7.5.8).
É importante salientar que todos os passos devem ter lugar sempre que o
dador se apresenta para a dádiva. A necessidade de identificar o dador positivamente antes da selecção e dádiva é extremamente importante para assegurar a segurança. Os sistemas de colheita devem ser desenhados de forma a
garantir que a identificação do dador é confirmada em todos os passos chave
do processo de dádiva. Adicionalmente, os contactos do dador devem ser registados de modo claro pelo serviço de sangue.

7.5.5 Aconselhamento e informação pré-dádiva
O aconselhamento e informação pré-dádiva são considerados de grande importância para todo o processo de optimização da selecção de dadores dado
que ajudam a minimizar suspensões desnecessárias. Ajudam também a assegurar que os dadores não prejudiquem a sua saúde pelo acto da dádiva e que os
componentes resultantes dessa dádiva não ponham em risco nenhum receptor. A Directiva da Comissão da UE define que a informação e aconselhamento
devem ser fornecidos aos dadores de sangue antes da dádiva de forma a que
estes possam tomar uma decisão informada sobre se devem doar ou não2, artigo 2 e
anexo II
, (ver também Secção 13.2 neste tópico). Esta informação deve ser precisa,
explícita e escrita numa linguagem simples para permitir aos dadores uma total compreensão de todos os aspectos que envolvem a dádiva de sangue.
•
•
•
•
•
•

A necessidade de honestidade;
Riscos potenciais da dádiva;
A necessidade de proteger o receptor;
Motivos comuns para a suspensão;
Os testes realizados na dádiva;
O processo de dádiva .

Esta informação pode ser fornecida em diferentes formatos:
•
Verbalmente, na forma de aconselhamento;
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•
Folhetos via correio;
•
Formato electrónico num website.
Auto-exclusão: O fornecimento desta informação de modo claro e conciso
permite aos dadores decidir pela auto- exclusão, isto é, decidir antes da sua
elegibilidade para a dádiva.
O questionário DOMAINE indica que a maioria dos serviços de sangue na Europa usam práticas que permitem a auto-exclusão, o que significa que um
dador decide antes da dádiva se é elegível ou não para doar. Enquanto a autosuspensão deve ser promovida, os dadores devem ser também encorajados
a comunicar ao Serviço de Sangue os seus motivos para a auto-exclusão. Tal
assegura a sua compreensão dos critérios de selecção válidos e permite ao
serviço manter registos actualizados em relação à saúde do dador e factores
de risco.
Suspensão pós-dádiva: Cerca de um terço dos serviços de sangue têm uma
política equivalente para a auto-exclusão: os dadores indicam após a dádiva
que o que doaram não deve ser usado para transfusão.
Necessidade de discrição: É essencial que os dadores tenham várias oportunidades para discretamente se retirarem da dádiva. A disponibilização de
informação adequada antes da dádiva é altamente eficaz para cumprir este
objectivo. É geralmente considerada boa prática oferecer ao dador a oportunidade de se retirar, sem perguntas, a qualquer momento. Tal torna-se particularmente importante quando se lida com factores de risco e comportamentos
que podem resultar na transmissão de doenças infecciosas pelo sangue. Isso é
vital, considerando que apenas 13 (48%) dos serviços de sangue, dos 27 países
membros da UE, fazem testes de ácidos nucleicos a todas as dádivas colhidas.
Formatos não-padronizados: Os serviços de sangue devem considerar formatos alternativos para a informação pré-dádiva como versões noutras linguagens ou formatos para dadores com requisitos especiais, como Braille ou
áudio para dadores cegos ou amblíopes, ou vídeo com legendas ou linguagem
gestual para surdos.

7.5.6 Questionário sobre a saúde do dador
Quando os dadores decidem ir a uma sessão de dádiva de sangue com base na
informação e conselhos pré-dádiva serão convidados a responder a um questionário. As perguntas incluídas no questionário de saúde devem servir para
identificar qualquer risco de infecção ao doente, resultante da história clínica
do dador, estilo de vida, comportamento sexual ou viagens que tenha efectuado. Se um dador não cumprir os critérios de elegibilidade, será suspenso,
temporária ou definitivamente.
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Formato
É geralmente aceite como boa prática que a verificação da saúde do dador
deva ser de auto-preenchimento, com escolha múltipla. Deverá ainda ser escrito numa linguagem clara e simples para promover uma comunicação clara e eficaz. As questões devem ser inequívocas e progressivas, com questões
adicionais apropriadas para identificar motivos ocultos para a suspensão e
assegurar que todos os dados da história clínica são obtidos.
Há agora outras alternativas ao uso dos questionários de avaliação de saúde
pré-impressos, como a disponibilização das plataformas online e programas
de computador assistidos. Um benefício adicional é a o procedimento sistemático de assegurar que todas as questões são respondidas e apropriadamente e analisadas por um profissional de saúde antes da dádiva.

7.5.7 Entrevista ao dador
Após o preenchimento do questionário de saúde do dador deve seguir-se
uma entrevista realizada por um profissional de saúde qualificado e adequadamente treinado. O formato e extensão das questões podem variar dependendo da condição do dador. Novos dadores ou retornados podem ser alvo de
questões adicionais e uma entrevista mais rigorosa com particular incidência
na segurança do sangue e comportamentos de risco.
Mais ainda, em alguns Estados Membros não é permitido aos novos dadores
doar na sua primeira visita: apenas são colhidas amostras para testes de marcadores infecciosos e grupo sanguíneo.

7.5.8 Avaliação da saúde do dador
Se a informação obtida através do questionário do dador e a entrevista não
indicarem motivos para a suspensão, a elegibilidade física do dador para doar
é avaliada, geralmente, com os seguintes parâmetros:
•
Nível de hemoglobina;
•
Tensão arterial;
•
Frequência cardíaca;
•
Peso.
Para segurança do dador ou para outros produtos ou componentes sanguíneos podem ser efectuados testes adicionais como a medição da temperatura,
o hematócrito, a ferritina, o perfil lipídico e a Alaninaaminotransferase (ALT):
•
Nível de proteínas (para dadores de plasma por aférese)
•
Nível de plaquetas (para dadores de plaquetas por aférese)
A Directiva 2004/33/CE da Comissão2, anexo III define o nível mínimo de hemo-
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globina para mulheres e homens e requer o uso de um método validado para
a medição. Para as mulheres, o mínimo é ≥ 125 g/l; para os homens ≥ 135 g/l.
De acordo com o questionário DOMAINE, a maior parte dos Estados Membros
usam uma amostra capilar para esta medição; contudo outros usam um teste
espectrofotométrico numa amostra de sangue venoso. Um serviço de sangue
da UE não testa a Hb aquando da dádiva, mas usa o resultado das amostras
colhidas na dádiva anterior. A maior parte dos serviços de sangue definem
também um peso mínimo para a dádiva de sangue.
A mesma Directiva requer que a avaliação de saúde seja efectuada por um
profissional de saúde qualificado. A definição de “profissionais de saúde
qualificados” pode variar entre Estados Membros, mas todos requerem que
sejam adequadamente treinados, as competências avaliadas e a formação
regularmente actualizada relativamente à Avaliação Clínica do Dador. O
questionário DOMAINE indica que, na maioria dos Estados Membros, a avaliação médica do dador é ainda efectuada por médicos. Contudo, um número
significativo de serviços permite enfermeiros especificamente treinados para
desempenhar esta função.

7.5.9 Consentimento ou declaração do dador
Após completar os quatro passos no processo de selecção de dadores – informação e aconselhamento pré-dádiva (7.5.5), questionário de saúde do dador
(7.5.6), entrevista (7.5.7) e avaliação médica (7.5.8) – o dador assina o questionário, que poderá ser também assinado pelo responsável da equipa que
conduz a entrevista sobre a história médica2, anexo II, parte B. Esta acção em particular confirma que o dador concorda com o seguinte:
•
•
•
•
•

Leu e compreendeu o material educacional fornecido;
Teve a oportunidade de colocar questões e receber respostas satisfatórias;
Que a sua dádiva seja testada e uma amostra arquivada;
Consentimento informado para prosseguir com o processo de dádiva;
Assume responsabilidade que a informação que fornece é verdadeira
tanto quanto lhe é dado saber.

7.5.10 Compreensão do dador
No processo de selecção de dadores, estes devem demonstrar que compreenderam o processo; isto é particularmente importante para a segurança do
sangue. Há uma aceitação geral que os serviços de sangue não devem utilizar
intérpretes na avaliação do dador ou processo de consentimento; é explicitamente proibido em alguns Estados Membros. Contudo, há opções que facilitam a comunicação entre o serviço de sangue e dadores com problemas
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comunicacionais resultantes de dificuldades de leitura, barreira linguística
ou deficiência, nomeadamente:
•
•
•

Fornecer material em formatos alternativos como impressão grande (ou
óculos), áudio, Braille, material de vídeo com legendas ou linguagem gestual;
Fornecer material em línguas alternativas;
Disponibilizar assistência por um membro do serviço de sangue para
completar os formulários .

Estas opções existem para facilitar a compreensão e melhorar a comunicação
mas é importante que o dador possa demonstrar claramente o entendimento
do processo; caso contrário, a dádiva deve ser recusada. O uso deste material
em vários formatos deve ser rigorosamente controlado do ponto de vista de
qualidade para assegurar consistência em todas as versões utilizadas.

7.5.11 Confidencialidade dos dadores
Durante o preenchimento do questionário de saúde, a entrevista e a avaliação clínica, o espaço deve promover um nível apropriado de confidencialidade para o dador 4, artigo 24. Tal pode ser apoiado através da oferta das seguintes
opções:
•
•
•
•
•
•

Permitir ao dador completar o questionário de saúde em casa ou através
da internet;
Fornecer espaços privados para a entrevista e avaliação;
Usar pastas ou pranchas desenhadas para evitar que os dadores sejam
observados (informações escritas);
Usar música de fundo na sessão para prevenir que os dadores se sintam
a serem ouvidos;
Usar materiais de insonorização nos locais de observação;
Providenciar distâncias apropriadas entre as zonas de avaliação.

Adicionalmente, a gestão e armazenamento da documentação dos dadores
sobre a sessão de dádiva de sangue deve manter a confidencialidade do dador.
A necessidade de respeitar adequadamente a privacidade e a confidencialidade é particularmente importante em comunidades pequenas e no espaço
de colheita no trabalho. Há uma maior probabilidade dos dadores se conhecerem e tal pode levar a uma pressão social da comunidade para doar, mesmo
quando não é apropriado. O sistema de auto-exclusão também pode ser útil
(ver Subsecção 7.5.5).
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7.5.12 Indicadores de Desempenho
Vários Indicadores de Desempenho (ID) podem ser úteis na avaliação da selecção de dadores. Os ID podem qualificar relativamente a aspectos de capacidade ou de resultados dos procedimentos da selecção de dadores.
•

Número e nível de treino (médico/enfermeiro) do pessoal envolvido na
avaliação clínica ou procedimentos de dádiva, medido em unidades de
Equivalente a Tempo Integral (ETI):
Por 1.000 dádivas;
Por 1.000 avaliações clínicas.

Este ID implica a necessidade duma definição clara do que está e não está
incluído na selecção de dadores.
•

Percentagem de suspensões
Percentagem de todas as suspensões no grupo de dadores comparecentes;
Percentagem de suspensões no grupo de dadores comparecentes;
categorizando por causas: médica/não médica/ comportamental;
Reactividade, reactividade repetida e doenças infecciosas conhecidas
Este ID não é um indicador de gestão de dadores por si só. Contudo, estes
dados podem ser usados em análises epidemiológicas e podem ter importância para as estratégias de angariação ou manutenção.

•

Tempo de espera em minutos por dádiva.
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SECÇÃO

7.6

SUSPENSÕES

7.6.1 Introdução
Foi reconhecido que até as suspensões a curto prazo podem ter impacto a
longo prazo no comportamento do dador e, em última instância, na retenção
do dador5, 6. Na gestão da suspensão dos dadores é essencial usar estratégias
para manter a motivação dos dadores e assegurar um regresso com brevidade para uma dádiva activa no final do período de suspensão.
Está secção irá considerar o processo de suspensão, incluindo os cuidados ao
dador e conselhos e opções para uma boa prática. Irá também considerar opções para potenciais intervenções durante os processos de avaliação clínica e
suspensão para melhorar a assistência ao dador e a satisfação e para promover o retorno do dador no final do período de suspensão.

7.6.2 O processo de suspensão
A maior parte das suspensões são temporárias: uma minoria dos resultados
são de suspensão permanente. Tal é suportado pelos dados obtidos no questionário DOMAINE onde um considerável número de serviços de sangue indicaram que têm uma percentagem total de suspensões de 15% nos dadores
comparecentes, dos quais 90% são consideradas temporárias e apenas 10%
são suspensões permanentes.
Independentemente da duração da suspensão é essencial que este processo
seja bem gerido e com o respeito e entendimento adequados. Adicionalmente, é essencial que se lide discretamente com as suspensões, especialmente
em pequenas comunidades e sessões nas empresas dado que os dadores expressam com frequência, embaraço assim como desilusão por serem excluídos de uma dádiva (ver Secção 8.3 Aconselhamento).
Suspensão na sessão
Suspensões temporárias
Etapas essenciais para as suspensões temporárias incluem o seguinte:
•
•
•
•
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Suspensões permanentes
Para suspensões permanentes é muito importante que o dador seja reassegurado sobre a sua própria saúde e bem-estar. Isto pode ser, por vezes, extremamente difícil de atingir quando o motivo de suspensão for controverso
em relação ao risco comportamental ou quando suspenso por uma condição
prévia da qual o dador recuperou totalmente, como de doença maligna.
Informação sobre a suspensão
É essencial que qualquer dador que é suspenso receba uma clara explicação
sobre a razão para tal. Contudo, os dadores tendem a não se lembrar da informação fornecida verbalmente. A utilização de materiais suplementares
e folhetos poderá ajudar a assegurar que o dador compreende totalmente o
motivo de suspensão e quando será possível regressar. Quando apropriado,
esses folhetos podem ser utilizados para dar informação adicional sobre saúde ou nutrição.
Tópicos úteis que podem ser abordados
•
Níveis de Hb;
•
Riscos associados a viagens;
•
Infecções;
•
Gravidez;
•
Vacinação;
•
Medicação.
Em alternativa, esta informação pode ser fornecida no website do serviço
de sangue e os dadores podem ser para lá direccionados para mais informações. Tanto os dadores suspensos, temporária como definitivamente, devem
ter a oportunidade para conversar sobre qualquer assunto relativo a eles e,
quando apropriado, ter aconselhamento e apoio por um especialista como
um médico (ver Secção 8.3 outro Aconselhamento). Adicionalmente, gerir
bem as suspensões minimiza o risco de incomodar os dadores que poderão
activamente desencorajar os familiares, amigos, colegas e outros potenciais
dadores a dar sangue. Bem geridos, os dadores suspensos podem tornar-se
dadores voluntários para angariação e, desse modo, promover a melhor prática na retenção de dadores. Um bom relacionamento será mantido com a
comunidade e uma cultura criada onde todos os dadores, estejam ainda ou
não a doar sangue, ainda pertençam à comunidade de dadores de sangue.

7.6.3 Registo e monitorização de dadores suspensos
Os serviços de sangue devem manter os registos dos dadores suspensos de
forma rigorosa e ter mecanismos de controle para que o dador não doe enquanto suspenso. Tal é grandemente facilitado pela utilização de um sistema
informático que pode evitar a convocação de dadores enquanto suspensos,
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por exemplo, assinalando electronicamente a ficha do dador com um código
médico ou de suspensão. Na ausência de sistemas de gestão computorizados,
os serviços de sangue devem assegurar que têm processos manuais protegidos e seguros para a “quarentena” dos dadores durante a suspensão.
Registo das suspensões
É importante desenvolver procedimentos tanto para registo como para a monitorização das suspensões de dadores (questionário DOMAINE: 86% dos serviços de sangue têm PON). Os benefícios estão descritos na Caixa 6. O efeito
a curto-prazo da suspensão temporária nas taxas de retorno dos dadores e
subsequentes dádivas de sangue é uma questão importante e não deve ser
subestimada. Numerosos estudos6, 7 têm mostrado que, nos dadores da primeira vez, a suspensão temporária pode ser psicologicamente interpretada
como uma desculpa permanente para não doar.

Caixa 6. Aspectos benéficos do uso de códigos de suspensão
estruturados
•
•
•
•
•
•

Permite a categorização de suspensões;
Facilita a verificação das dádivas anteriores se afectadas pelo
motivo de suspensão;
Fornece um mecanismo útil para rever a história do dador;
Serve para identificar grupos de dadores afectados pelas alterações
nas orientações de selecção de dadores;
Permite a análise de tendência dos problemas de suspensão;
Permite que o dador seja contactado no final do período de
suspensão quando tal data é registada .

Monitorizar suspensões
É importante que os serviços de sangue desenvolvam sistemas para monitorizar eficazmente as suspensões e ter uma análise de tendências. Isso pode
ser útil de várias maneiras:
•
•
•
•

Avaliar o impacto da mudança na selecção de dadores;
Identificar diferenças na prática entre membros da mesma equipa ou diferentes serviços;
Identificar necessidades de formação para elementos da equipa;
Conduzir a análise de tendências.

As taxas de suspensão de dadores afectam directamente a produtividade de
todos os serviços de sangue e, portanto, uma gestão eficaz das suspensões e
monitorização do seu impacto é de importância crucial como parte do pro-
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cesso de planeamento. A necessidade de recrutar novos dadores pode ser reduzida através da minimização de suspensões desnecessárias enquanto se
promove o retorno do dador logo que se torne novamente elegível.

7.6.4 Vias alternativas para a suspensão
Deve ser reconhecido que há diferentes etapas onde o dador é suspenso ou
pode auto-suspender-se havendo cada vez mais serviços com centros de
atendimento, websites, SMS e e-mail com opções para a comunicação dos
dadores. Tal requer que os serviços de sangue considerem no desenho da sua
estratégia as implicações para encorajar o apoio constante e manutenção
dos dadores de sangue.
Elementos chave para a boa prática
•
A informação fornecida deve permitir aos dadores suspenderem-se a si
mesmos com precisão ou levá-los a contactar o serviço de sangue para
confirmar a sua elegibilidade (ou o contrário);
•
Os dadores devem ser encorajados a contactar o serviço para comunicar
a sua decisão de auto-suspensão;
•
O pessoal do serviço de atendimento deverá estar bem treinado para fornecer informações sobre a suspensão ao dador ou contactar um profissional de saúde para responder às questões;
•
A equipa de atendimento deve registar com rigor a informação dos dadores para seguimento médico, se necessário;
•
Os websites devem fornecer informação clara e permitir uma gestão rápida de todas as questões dos dadores sobre elegibilidade;
•
As auto-suspensões dos dadores devem ser registadas e geridas com os
mesmos padrões utilizados nas nas sessões. Isto promoverá o seu retorno e assegurará que o dador não será chamado para doar antes do final
da sua suspensão.

7.6.5 Motivos mais comuns para a suspensão
O questionário DOMAINE apurou que a percentagem média do total de suspensões de cerca de 60% dos serviços que responderam é de 12,9%, o que é
considerado bastante alto. Em geral, as mulheres dadoras têm uma taxa mais
alta de suspensões do que os homens. Os dados recolhidos pelo DOMAINE são
apoiados pelo seguinte estudo independente8 que mostra que entre maior
parte dos dadores regulares (64,1%), os dadores suspensos totalizam 5,6%
dos quais a maior parte são mulheres.
Principais motivos para a suspensão
•
Hemoglobina baixa: 40,7% (maioria mulheres);
•
Tensão arterial elevada: 29,4% (predominantemente nos homens) 9, 10;

169

Manual_1.indd 169

7/11/11 3:50 PM

•

Doença: 15.6% (tensão arterial baixa, baixo peso, hemoglobina elevada).

Dois motivos distintos para a suspensão foram seleccionados como exemplos
de monitorização de dadores: suspensão por Hb baixa e marcadores infecção
transmissível por transfusão (ITT).
Monitorização do nível de hemoglobina
A suspensão por baixo nível de hemoglobina nas mulheres é frequente dado
que são mais atreitas a esgotar as reservas de ferro e, consequentemente,
a ter baixos níveis de hemoglobina. Dadores mulheres e dadores regulares
homens devem11 ter aconselhamento sobre alimentação e suplementos de
ferro. Cancado et al12 concluíram que a dádiva de sangue é uma das maiores
causa de deficiência de ferro entre os dadores de sangue, especialmente nas
mulheres.
Os dadores frequentes têm um risco maior de ter níveis baixos de hemoglobina e, consequentemente, suspensão na dádiva. De acordo com os dados
descritos em vários estudos 13, 14, dadores regulares têm risco de desenvolver
carências de ferro dado que cada dádiva de sangue remove aproximadamente 4mmol ou 236mg de ferro do corpo. De facto, foi mostrado que o número
total de dádivas em tempo de vida não é factor de previsão de carência de
ferro; contudo, a frequência de dádiva é15.
Monitorização de Infecções Transmissíveis por Transfusão (ITT)
Um dos maiores objectivos da segurança no sangue é evitar IT através da
transfusão. Contudo, é sabido entre a comunidade de transfusão que a avaliação para marcadores de doenças infecciosas é uma solução incompleta.
Um dos passos mais importantes para melhorar a segurança do sangue e produtos sanguíneos é identificar aqueles dadores cuja história médica ou os estilos de vida apresentem um risco conhecido para a sua suspensão na dádiva
numa base temporária ou definitiva.
Uma óptima selecção de dadores começa com a formação do público em geral sobre doenças transmissíveis na dádiva. Pessoas que pertençam a grupos
de alto risco normalmente não se voluntariam para doar sangue, mas outros
que podem ocasionalmente contactar com riscos apresentam-se para doar
com maior frequência. Estas pessoas, que podem não se aperceber que o seu
comportamento errático pode aumentar o risco de contrair uma doença infecciosa transmissível por transfusão.
Qualquer potencial dador deve fornecer informação verdadeira, respondendo com rigor a um questionário, que é construído especificamente para
identificar factores de risco para estas infecções. Esta etapa de avaliação é a
primeira linha de protecção contra maior parte das infecções.
Todas as dádivas devem ser testadas16 embora, quando testados no período
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de janela, os dadores recentemente infectados poderão ainda não ser detectáveis pelos testes actualmente usados. Devido a essa possibilidade a transmissão de doenças não pode ser completamente eliminada e os receptores
de sangue têm sempre um ligeiro risco, valorizando a importância de uma
avaliação clínica e de estilo de vida saudável.
Estratégias para reduzir a transmissão de ITT
A obrigação de suspender, temporária ou definitivamente, aproximadamente
10% dos seus potenciais dadores, (de acordo com o questionário DOMAINE)
constitui uma fragilidade de triagem de dadores que é do conhecimento de
todos os serviços de sangue.
Em alguns Estados Membros da UE é dada a oportunidade aos dadores de ter
o seu sangue excluído com base numa notificação de risco confidencial. Esta
auto-exclusão permite aos dadores que não querem (devido a pressões da
família, social ou comunidade) admitir um factor de risco no local de dádiva
para impedir o seu sangue de ser transfundido17. Para a redução de risco, este
não é um método óptimo; contudo, por vezes pode ser uma opção possível.
Outros Estados da UE aplicam abordagens diferentes para eliminar os problemas do período janela. Quando um novo dador se regista para dádiva, apenas
são colhidas amostras para testes, retirando-se sem ter tido autorização para
doar. Se os resultados dos testes forem negativos, o potencial dador é novamente chamado e se a restante avaliação o permitir, o dador é autorizado a
doar.
De acordo com o questionário DOMAINE a maior parte dos serviços de sangue
têm processos específicos para a gestão de dadores suspensos. Contudo, apenas 38% usam algoritmos de reentrada, matrizes de decisão ou fluxogramas
para dadores temporariamente suspensos, que podem ser benéficos.
O exemplo de um algoritmo pode ser usado para monitorizar dadores para
ITT é mostrado na Figura 7.6.

7.6.6 Gestão da suspensão pós-dádiva
Por motivos médicos
O acompanhamento médico de doentes que foram temporariamente suspensos de doar por motivos de saúde é, por vezes, necessário. Estes casos incluem a toma de alguma medicação temporariamente (como antibióticos)
ou níveis de hemoglobina baixos. Suspensões a curto-prazo, cujo período de
suspensão terminou, poderão também necessitar de acompanhamento médico. Nestes casos, os dadores necessitam de uma indicação de quando pode-
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rão voltar para doar e se possível (para encorajar a manutenção) se poderão
fazer uma marcação.
Entretanto, o perito designado deve assegurar que os dadores compreenderam totalmente os conselhos específicos dados, que estão a receber a medicação prescrita e, se necessário, que estão suspensos numa base temporária.
Finalmente, deve ser assegurado aos dadores de que serão elegíveis para doar
sangue novamente assim que a sua condição médica particular seja reavaliada.
Por motivos de risco de ITT
Se o resultado dos testes do sangue doado indicarem a presença de uma infecção transmissível por transfusão (ITT) é necessário acompanhar o dador
ITT Positivos: Nos casos claros, onde o resultado dos testes foi confirmado
como positivo, o dador deve ser informado pessoalmente por um elemento treinado da equipa ou por um médico designado para aconselhamento
e apoio. A maioria dos serviços de sangue europeus conduz uma entrevista
presencial para dar ao dador a oportunidade de receber a informação e aconselhamento em questões que poderão ser apenas pessoais. Contudo, uma
minoria dos serviços de sangue informa os dadores de alguns resultados de
testes positivos.
Comportamentos de alto risco: Há diferenças entre os Estados Membros da
UE relativamente a questões que dizem respeito à suspensão de dadores e
potencial exposição a ITT. Um exemplo é a suspensão de homens que já tiveram contacto sexual com outros homens (MSM). Alguns países têm uma política de suspensão permanente relativa a MSM, enquanto outros países têm
um período de suspensão no qual um dador MSM não pode doar. Esta política
tem sido criticada por ser discriminatória contra os homossexuais homens,
que são sujeitos a mais critérios de elegibilidade do que outro grupo de alto
risco. Cabe a cada país reunir e interpretar os seus próprios dados epidemiológicos e definir os seus próprios critérios de exclusão e critérios de suspensão
considerando ainda a Directiva da UE (ver também Secção 13.1 Questões éticas na dádiva de sangue).
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Teste

Resultado positivo?
Não
Sim

Repetir com
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amostra duas
vezes

Não tomar
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Resultado positivo?
Não
Sim
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temporária do
dador

Convocar dador,
pedir
ão dos
resultados

Resultado positivo?
Não
Sim

Convocar dador,
Aconselhamento
+ nova amostra
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dádiva do
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levantamento
das restrições
de suspensão

Sim

Resultado do teste
anterior negativo?
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+
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Não
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temporária e
acompanhamento
do dador

Resultado positivo?
Discrepâncias
no processo?

Não
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Sim
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dos resultados
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Figura 7.6 Exemplo de algoritmo de infecção transmissível na transfusão
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SECÇÃO

7.7

FLEBOTOMIA

7.7.1 Venopunção
Uma vez completos os procedimentos de selecção de dadores e considerado
elegível para doar, o dador é convidado a realizar a colheita de sangue. A venopunção efectuada por enfermeiras qualificadas é a prática mais comum na
UE (91% dos Serviços de Sangue). Em cerca de 20% é efectuada por médicos,
enquanto noutros 20% é realizada por flebotomistas com formação específica. Uma pequena minoria de venopunções é realizada por técnicos de laboratório ou outros técnicos. Antes da realização da venopunção a identidade do
dador deve ser verificada pela equipa.

7.7.2 Mobiliário de dádiva
A posição do dador durante a dádiva é importante pelo que deve ser disponibilizado o seguinte:
•
•
•
•

Uma posição de descanso confortável;
Segurança em caso de desmaio;
Boa posição para o(s) braço(s) para a venopunção;
Visibilidade dos dadores pelo pessoal clínico.

Normalmente os dadores são instalados em equipamento especial: cama plana, sofá ou cadeira. Estes poderão ser feitos em série, comprados num fornecedor de material médico ou desenhados especificamente para um serviço de
sangue (como, por exemplo, na Irlanda do Norte). Os dadores em cadeira de
rodas devem ter a oportunidade de doar nesse equipamento ou na própria
cadeira.
As políticas variam, mas a maior parte dos serviços de sangue definiram rácios de pessoal por cama, que variam, não só em termos do rácio em si mas
também em dadores de primeira vez, retornados ou regulares. O tipo da equipa também influencia esse rácio.

7.7.3 Flebotomia e Descanso
Durante a colheita de sangue (após a venopunção) são levadas a cabo pelas
equipas uma série de actividades:
•
•
•
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•
•
•

Conclusão do registo do dador;
Actividades de manutenção de dadores;
Actividades de angariação de dadores.

Após a dádiva estar completa, os dadores descansam habitualmente cerca
de 10 minutos ou mais, se necessário. Tal poderá acontecer na mesma cama/
sofá onde doaram ou noutro local. A maioria (>70%) dos Serviços de Sangue
da UE têm um procedimento que requer que os dadores se mantenham na
cama de dádiva por este período. Esta prática pode variar de acordo com o
tipo de dador, reflectindo o risco de lipotímia de novos dadores comparativamente com dadores regulares. Os dadores poderão também ser convidados
a irem para uma zona apropriada de pós-dádiva para ingestão de liquidos.

7.7.4 Pesagem do saco de sangue
É vital que o volume de sangue doado seja adequado ao tipo de colheita e saco
utilizado, com agitação contínua durante toda a colheita. São utilizados vários métodos para assegurar que as dádivas estejam dentro do intervalo correcto.
•
•
•

Balança agitadora;
Balanças;
Mistura manual.

7.7.5 Terminar a dádiva de sangue
Cuidados pós flebotomia
Imediatamente após a retirada da agulha, é necessário fazer pressão no local
de punção com protecção com penso para impedir a hemorragia. Isto pode
ser feito na própria cadeira de colheita de sangue ou noutro local e consiste
na aplicação no local de um adesivo, dispositivo de pressão, penso, almofada
de pressão ou outro suporte ou pressão digital por um membro da equipa ou
pelo dador.
Selagem da tubuladura do saco
Após a finalizaçãodo processo de flebotomia, as tubuladuras devem ser seladas. A selagem pode ser efectuada recorrendo à selagem pelo calor (com
selador), clips metálicos ou outro método. Além disso, a selagem pode ser
efectuada imediatamente no local ou por outro profissional em outro posto
de trabalho.
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7.7.6 Outros cuidados
Quando um dador termina a dádiva é importante fornecer cuidados pós-dádiva antes do dador sair do centro de dádiva. Esses cuidados poderão incluir:
Fornecer refrescos e líquidos
A maior parte dos serviços de sangue fornece bebidas e refrescos, com um duplo propósito. Primeiro reduzir o risco de incidente adverso à dádiva (ver Capítulo 8 Questões relativas à dádiva de sangue). Segundo, corresponde a um
agradecimento. Alguns serviços de sangue dão ainda senhas de alimentação,
alimentos ou doces como chocolate para compensar o tempo e despesas. As
bebidas fornecidas pelo serviço de sangue para ajudarem a hidratação são
mais eficazes se tomadas na pré-dádiva e servidas frias. Contudo, existem outros modelos: servir bebidas durante ou após a sessão de dádiva ou assim que
os dadores saem cadeira de colheita.
A existência, se possível, de uma cantina para dadores para fornecimentos
de refeições satisfaz as normas vigentes relativas à higiene e segurança. Nas
actividades de catering estão envolvidos, predominantemente, voluntários,
mas também enfermeiras e dadores comparecentes.
Observação do dador
Uma observação cuidada ajuda a lidar adequadamente com as complicações que acontecem antes ou logo após o dador deixar o centro de dádiva. As
enfermeiras, dadores comparecentes e voluntários podem desempenhar as
funções da observação dos dadores. O seu aconselhamento deve ser dado, se
necessário (ver Secção 8.3).
Notificações pós-dádiva
Se um dador se sentir indisposto após a dádiva, ou no espaço de duas semanas após doar, é importante que o serviço de sangue seja informado.
Agradecimento ao dador pela dádiva
Um tratamento cuidado ao dador é considerado vital para a sua satisfação.
É muito mais provável que um dador volte para uma subsequente dádiva se
for bem tratado. Agradecer aos dadores é um modo simples mas eficaz para
melhorar a satisfação e manutenção/fidelização dos dadores.
Dar um pequeno presente ou brinde ao dador
Oferecer um pequeno presente ou brinde ao dador pode ser visto como sinal
de reconhecimento e é uma forma de manter os dadores (ver Capítulo 6 sobre
retenção/fidelização de dadores).
Outras actividades pós dádiva
O momento após a dádiva cria também a oportunidade para as seguintes actividades:
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Marcar dádivas: Se for possível no sistema informático poderá ser agendado um compromisso para a próxima dádiva.
Medir a satisfação do dador: O tempo em que os dadores estão a saborear as bebidas pós-dádiva é uma oportunidade para pedir opinião sobre
vários aspectos da dádiva de sangue. O capítulo 6 inclui mais informação
sobre a avaliação da satisfação dos dadores.
Lidar com as queixas dos dadores: Deve ser dada a oportunidade aos dadores para apresentarem as suas preocupações ou registo de queixas enquanto ainda estão no centro de dádiva. Tal pode ser feito através do preenchimento de um formulário ou oralmente. Lidar adequadamente com
esta situação é necessário para a satisfação e manutenção dos dadores.
Podem ser encontradas na Secção 6.6 mais informações sobre satisfação
de dadores sobre lidar com reclamações .
Fornecer ajuda quando ocorrem pequenos incidentes: Se ocorrer um
acidente durante (ou logo após) a dádiva (ex.: quando sangue é derramado ou salpicado na roupa ou quando material pequeno danifica carros ou
motas) deve ser dada informação ao dador sobre procedimentos de eventual reembolso de despesas.

7.7.7 Indicadores de desempenho para procedimentos de dádiva
Monitorizar o desempenho e a qualidade na colheita, usando as diferentes
ferramentas é um pré-requisito para a melhoria constante. O desempenho
durante as sessões de dádiva pode ser medido usando os seguintes ID:
•

•

Percentagem de procedimentos de dádiva bem sucedidos: Um procedimento é denominado bem (mal) sucedido quando a punção (não) resultou em produtos sanguíneos (sangue total ou componentes sanguíneos)
adequados para processamento.
Percentagem de dádivas bem (mal) sucedidas do número total de
procedimentos de dádiva iniciados;
Percentagem de dádivas bem (mal) sucedidas do número total de
procedimentos de dádiva iniciados, categorizados por causas: técnicas (como aparelhos, materiais descartáveis ou punção venosa)
ou relacionadas com o dador (como desmaio, hipotensão);
Percentagem de complicações com dadores do número total de procedimentos de dádiva iniciados, subdividido por tipo de complicação.
Percentagem de perda de dadores ou produtos de sangue que não ocorram na colheita:
Notificação de risco de doença infecciosa após a dádiva;
Falha material;
Eventos inadvertidos na logística.
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SECÇÃO

8.1

EVENTOS ADVERSOS
E REACÇÕES DURANTE
A DÁDIVA DE SANGUE

8.1.1 Introdução
A segurança do dador é da maior importância durante as sessões de dádiva e é
assegurada, tanto quanto possível, pelas orientações de selecção de dadores,
PON, equipas formadas adequadamente e instalações apropriadas. Apesar
destas medidas, vários eventos e reacções adversas podem acontecer durante e após a dádiva de sangue. Estas complicações podem ser uma experiência
negativa para os dadores. A sua prevenção deverá ser uma prioridade.
Os serviços de sangue têm o dever de minimizar os riscos para os dadores.
Isto é particularmente verdade, dado que a dádiva não traz benefícios comprovados para os dadores (para além daqueles que têm hemocromatose). A
relação desequilibrada em termos de risco-benefício para dadores de sangue
coloca uma responsabilidade ética nos prestadores de cuidados de saúde, nos
utilizadores do sangue das dádivas, para evitar desperdício e no uso desnecessário de transfusões sanguíneas
Quando ocorrem complicações com os dadores é essencial que sejam geridas
apropriadamente. É também essencial que os serviços de sangue analisem as
suas taxas de complicações e comparem os seus dados com os de outros serviços, de forma a promover as melhores práticas.
Esta secção irá categorizar os tipos de complicações, identificar as orientações para a sua gestão e prevenção, descrever o seu efeito na motivação dos
dadores e fornecer informações sobre hemovigilância, notificação e monitorização.

8.1.2 Definições da UE
Podem acontecer acidentes em qualquer fase do processo desde que se inicia
a colheita de sangue e termina após a transfusão de sangue do componente
sanguíneo ao doente. Os incidentes e reacções adversas graves são definidos
pela União Europeia da seguinte forma 1:

180

Manual_1.indd 180

Manual
de Gestão
de Dadores
7/11/11 3:50 PM

Evento adverso grave
Ocorrência nociva durante a colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de sangue ou de componentes sanguíneos, susceptível de levar à morte ou de pôr a vida em perigo, de conduzir a uma deficiência ou incapacidade, ou de provocar, ou prolongar, a hospitalização ou a morbilidade.
Reacção adversa grave
Resposta inesperada do dador ou do doente associada à colheita ou à transfusão de sangue ou de componentes sanguíneos, que causa a morte ou põe a
vida em perigo, conduz a uma deficiência ou incapacidade, ou que provoca,
ou prolonga, a hospitalização ou a morbilidade.
Distinção entre grave e não grave
Eventos e reacções adversas variam entre o ligeiro o moderado e o grave. A
UE obriga que os serviços de sangue notifiquem as autoridades competentes
do seu país de quaisquer incidentes e reacções adversas relacionados com a
qualidade e segurança do sangue ou componentes sanguíneos1. A subsecção
8.1.4 lida com os níveis de gravidade de modo mais detalhado. Podem ser encontradas mais informações sobre notificação às autoridades competentes
na Subsecção 8.1.9.

8.1.3 Tipos e prevalência
Esta secção aborda os eventos e reacções adversas que ocorreram durante e
após a dádiva de sangue. A Secção 8.2 descreverá incidentes e reacções adversas noutras situações no processo de gestão de dadores.
Descrição e classificação: Os eventos adversos e as e reacções adversas podem manifestar-se de várias maneiras. Para facilitar o benchmarking, foi pedida uma descrição e classificação de eventos e reacções adversas aceite internacionalmente. O Working Group on Complications Related to Blood Donation,
grupo de trabalho da International Society of Blood Transfusion e da European
Haemovigliance Network foi criado com essa finalidade. No âmbito público,
o grupo usa o termo “complicação relacionada com a dádiva de sangue” em
vez de a “evento ou reacção adversa”. Contudo, o Working Group define complicações relacionadas com a dádiva de sangue como “reacções adversas ou
incidentes relacionados no tempo com uma dádiva de sangue (sangue completo ou aférese)”2. Classificam as complicações em duas categorias principais:
aquelas com predominância de sintomas locais e aquelas com predominância
de sintomas sistémicos (categorização mostrada na Caixa 1). Usaremos o termo “complicação relacionada com a dádiva de sangue” nesta secção.
Estatística de complicações: As complicações relacionadas com a dádiva
de sangue acontecem em cerca de 1% do total de procedimentos de dádi-
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vas de sangue total3. Em 20064, num programa de hemovigilância de dador
foi estimada uma frequência mais alta (3,5%), em mais de 6 milhões de procedimentos de dádiva de sangue total. A explicação mais provável destas
diferentes estimativas da frequência de complicações com os dadores está
relacionada com as diferenças nas definições, em todo o caso as reacções dos
dadores são relativamente frequentes. É reconhecido que certas categorias
de dadores têm taxas de reacção mais elevadas 5-8. Os grupos de jovens dadores ou dadores da primeira vez têm sido associados a taxas de reacção mais
altas em muitos estudos. Eder reportou uma taxa de complicações de 10,7%
entre os 16 e os 17 anos de idade e 8,3% entre os 18 e os 19 anos e de 2,8%
em dadores com 20 ou mais anos 5. Verificou também uma alta incidência de
lesões relacionadas com dádivas (particularmente lesões físicas de relacionadas com síncope pós dádiva) na faixa etária dos 16 aos 17 anos comparativamente com dadores mais velhos5. Wiltbank, e mais tarde Kamel num estudo extenso sobre o mesmo grupo, descobriu que, comparado com dadores
que nunca tiveram reacções, o maior indicador para a ocorrência de reacção
é uma volémia do dador inferior a 3.500ml6, 8. Para além disso, Kamel et al.
mostraram que 25% das reacções vasovagais moderadas e graves do estudo
foram retardadas, ocorrendo mais de 15 minutos depois da colheita. Estas
reacções retardadas foram significativamente associadas ao sexo feminino.
As reacções retardadas fora do local (12% das reacções retardadas) são mais
provavelmente associadas a uma queda, traumatismo craneano ou outras lesões e com a necessidade de cuidados médicos exteriores8.
Limitações à notificação: É também aceite que a taxa reportada de reacções
é bastante inferior à taxa real. Newman solicitou informações a 1.000 dadores, escolhidos aleatoriamente três semanas após a dádiva9. Descobriu que
36% dos dadores tiveram um ou mais eventos adversos. Os eventos adversos
sistémicos mais frequentes foram a fadiga (7,8%), os sintomas vasovagais
(5,3%) e as náuseas e vómitos (1,1%). Os mais frequentes foram a equimose
(22,7%), o braço dorido (10%) e o hematoma (1,7%)9.
Causas: Jorgensen descobriu que aproximadamente um terço das complicações eram causadas pela inserção da agulha e dois terços eram de origem
vasovagal3. O autor comenta que 99% das complicações coligidas pelo grupo
de trabalho comum EHN/ISBT para 2005 pertenciam a 4 categorias comuns:
reacções vasovagais (86% de todas as complicações), hematomas (13%), lesões nervosas (1%) e punções arteriais (0,4%). As restantes complicações registadas, todas juntas, contabilizam 1% do total.
Complicações específicas: Algumas complicações são específicas das dádivas por aférese, ex: reacções ao citrato, hemólise, embolia gasosa, reacções
alérgicas ao óxido de etileno utilizado na esterilização do material, trombocitopénia e deficiência de proteínas por dádivas excessivas de plaquetas
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ou plasma, respectivamente 10. A maioria dos dadores por aférese tem alguns
efeitos secundários ligeiros relacionados com o citrato, ex.: gosto metálico na
boca ou dormência à volta dos lábios. Trata-se de uma ocorrência aceite que é
considerada um efeito fisiológico do anti coagulante utilizado nas dádivas por
aférese. A maior parte dos serviços de sangue apenas reportam complicações
relacionadas com o citrato se forem moderadas ou graves ou se resultarem
na descontinuidade da dádiva. Os dadores que doam granulócitos por aférese
podem também sofrer reacções alérgicas ao agente de sedimentação que é
utilizado e podem ainda reportar efeitos secundários relacionados com os esteróides ou o factor de crescimento.
As potenciais consequências adversas a longo prazo nas dádivas, como a carência de ferro com ou sem anemia associada11, 12 ou o aumento da absorção
óssea, como tem sido referido nos dadores de aférese13, não são correntemente reportadas como complicações da dádiva. Contudo, com o tempo tal
pode mudar.
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Caixa 1. Descrição de categorias de complicações relacionadas
com a dádiva de sangue
Fonte: Working Group on Complications Related to Blood Donation2
A: Complicações principalmente com sintomas locais. São
directamente causadas pela inserção da agulha.
A1: Complicações maioritariamente caracterizadas pela ocorrência de
extravasamento de sangue dos vasos
hematoma
acumulação de sangue nos tecidos à volta dos vasos
punção arterial
punção da artéria braquial ou num dos seus ramos
hemorragia tardia
reinício de sangramento espontâneo pelo local da punção venosa,
que ocorre após o dador deixar o local de dádiva
A2: Complicações maioritariamente caracterizadas por dor
irritação nervosa
irritação dum nervo por pressão de hematoma
lesão nervosa
lesão do nervo na inserção ou remoção da agulha
lesão do tendão
lesão de um tendão pela agulha
braço dorido
dor local grave que irradia e surge durante ou nas horas seguintes
à dádiva, diferente das outras categorias A2s
A3: Outros tipos de categorias com sintomas locais
tromboflebite
inflamação numa veia associada com um trombo
alergia (local)
reacção alérgica cutânea no local da venopunção causada por
soluções alergénicas usadas para a desinfecção do braço, alergénios
da agulha ou do penso
B:
-

-

C:
-

Complicações maioritariamente com sintomas generalizados
reacção vasovagal
sensação geral de desconforto e fraqueza com ansiedade, tonturas
e náuseas que pode progredir para a perda de consciência (desmaio)
a lipotímia
sintomas imediatos de reacção vasovagal antes do dador deixar o
local de dádiva
reacção vasovagal imediata com lesão causada por quedas
ou acidentes em dadores com reacção vasovagal e perda de
consciência antes de deixarem o local de dádiva
Reacção vasovagal tardia
sintomas ocorridos após o dador deixar o local de dádiva
reacção vasovagal retardada com lesão
lesão causada por quedas ou acidentes em dadores com reacção
vasovagal e perda de consciência após deixarem o local de dádiva
Complicações relacionadas com aférese
Reacção ao citrato;
hemólise;
reacção alérgica generalizada;
embolismo gasoso.

D: Outras complicações relacionadas com a dádiva de sangue
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8.1.4 Reacções Graves e não graves, severas e não severas
A gravidade das complicações pode ir desde ligeiro, moderado e severo. A UE
usa o termo “eventos e reacções adversas (os) graves”. A UE obriga os serviços de sangue a notificarem complicações graves que possam influenciar a
qualidade e a segurança do sangue ou componentes sanguíneos às suas autoridades competentes. A Subsecção 8.1.8 desenvolverá este assunto. O termo “grave” usado pela UE é comparável com o termo “severo” utilizado pelo
Working Group on Complications Related to Blood Donation2. Complicações
não severas são classificadas como ligeiras ou moderadas. A Caixa 2 dá uma
perspectiva geral dos níveis de severidade como descritas pelo grupo de trabalho.
Severidade: A grande maioria de todas as complicações é ligeira. Contudo, algumas complicações raras são severas, como os acidentes relacionados com
reacções vasovagais e lesões nervosas com lesões duradouras3. Estas podem
ter consequências severas para o dador e ter impacto na sua vida diária. As
reacções vasovagais que ocorrem após o dador deixar a sessão de dádiva são
de particular preocupação dado o risco potencial de o dador se magoar e são
denominadas reacções tardias. Acredita-se que as reacções vasovagais tardias representam cerca de 10% de todas as reacções vasovagais. Ocorreram
mortes ocasionais como resultado de acidentes seguidos a reacções vasovagais tardias3. Sorensen fez uma análise retrospectiva dos dados dinamarqueses relacionados com 2,5 milhões de dádivas14. Verificou uma incidência
de complicações severas de 19 por 100.000 procedimentos dos quais, dois
terços foram devidas a reacções vasovagais com perda de consciência e um
terço devido à punção.
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Caixa 2. Complicações severas
Fonte: Working Group on Complications Related to Blood Donation2
Nível de
severidade

Especificação
Condições que definem um caso como severo:

Complicações
severas

Hospitalização: se atribuído à complicação
Intervenção:
· para excluir danos permanentes ou diminuição de
uma função corporal
· para prevenir a morte (risco de vida)
Sintomas: que cause incapacidade significativa
na sequência de complicação com uma dádiva de
sangue e que persistiu durante mais de um ano após
a dádiva (morbidade a longo prazo)
Morte se após uma complicação com uma dádiva
de sangue e a morte foi possível, provável ou
definitivamente relacionada com a dádiva
Complicações que não satisfazem nenhum dos
requisitos das complicações severas
As complicações não severas podem ser
subdivididas em complicações leves e moderadas,
por exemplo, nas seguintes categorias:
Hematoma
· ligeira: desconforto local durante a flebotomia
apenas dores leves ou comprometimento funcional
· moderada: como a leve mas com maior
desconforto durante as actividades normais

Complicações
não severas

Punção arterial
· ligeira: sem sintomas ou desconforto local durante
a flebotomia ou hematoma
· moderada: desconforto local contínuo após a
colheita ter terminado
Braço dorido (subcategoria especificada ou não)
· ligeira: sintomas durante menos de duas semanas
· moderada: sintomas por mais de duas semanas
mas menos de um ano
Reacção vasovagal
· ligeira: apenas sintomas subjectivos
· moderada: sintomas objectivos
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8.1.5 Estratégias de prevenção
Várias estratégias podem ser utilizadas para reduzir o risco da ocorrência de
complicações durante e após a dádiva de sangue.
Prevenção de complicações do tipo A
Técnicas de punção: Boas técnicas de inserção da agulha reduzem a frequência e a severidade das complicações do tipo A. Jorgensen e Sorensen fazem as seguintes recomendações sobre as técnicas de inserção da agulha3.
•
•

•
•

Movimentar sempre a agulha para a frente num movimento lento e
constante.
Se a agulha não for inserida na veia à primeira tentativa não é aconselhável tentar novamente movendo a agulha um pouco para trás, mudar de
direcção e voltar a avançar numa nova direcção, dado que tal aumenta o
risco de lesões e ocorrência de hematomas e, portanto, o risco de complicações severas.
Nunca tentar inserir a agulha duas vezes usando o mesmo local de punção. Em vez disso, tentar o outro braço;
Nunca pedir ajuda se a inserção não for bem sucedida, pois isso irá sempre incluir uma tentativa de redirecionamento da agulha.

Prevenção de complicações do tipo B
As complicações do tipo B caracterizadas predominantemente por sintomas
generalizados como reacções vasovagais requerem medidas de precaução
diferentes. Jorgenson e Sorenson identificam as seguintes práticas, geralmente aceites mas não baseadas na evidência3.
•
•
•
•

Tratamento cuidadoso do dador, fornecendo bebidas antes e após a
dádiva para reduzir o risco de reacções vasovagais;
Observar o dador durante e após a dádiva, tratando-o se houver uma
complicação e assegurando que o dador se sente completamente bem
antes de deixar a sessão de dádiva de sangue;
Aconselhamento ao dador sobre hemorragia secundária, condução,
descanso e trabalho após a dádiva. Pedir-lhe para contactar os serviços
de sangue se tiver sintomas.
Aplicar pressão na zona da venopunção e, se necessário, uma ligadura
elástica se se estiver a desenvolver um hematoma.

Técnicas de prevenção para as complicações do tipo B abaixo listadas têm
sido sugeridas em diversos estudos.
•

Tensão muscular: quando um dador faz contracções repetidas e ritma-

187

Manual_1.indd 187

7/11/11 3:50 PM

•
•

das com os maiores grupos de músculos dos braços e das pernas, o fluxo
sanguíneo no cérebro pode aumentar de forma a prevenir desmaios15, 16.
Distrair o dador durante a flebotomia. Ver um filme pode ajudar a reduzir o stress num dador17.
Água ou cafeína. Vários estudos reportam menos complicações quando
os dadores bebem água ou café antes da sua dádiva18, 19.

8.1.6 Gestão
Uma gestão adequada das complicações durante as sessões de dádiva serve
vários objectivos. Primeiro, é essencial para a saúde e bem-estar dos dadores.
Segundo, uma gestão adequada das complicações ajuda a aliviar os efeitos
negativos da complicação na motivação do dador e nas taxas de retorno/fidelização. Os funcionários devem estar preparados e equipados para lidar com
as complicações mais frequentes. Protocolos, treino, equipamento de primeiros socorros e aconselhamento aos dadores são imperativos.
Procedimentos Operacionais Normalizados (PON)
A gestão de complicações deve ser claramente documentada nos Procedimentos Operacionais Normalizados (PON). Nestes procedimentos deve ser
claramente definido o papel dos diferentes profissionais, ex. médicos, enfermeiras e assistentes de dadores. Os PON devem conter informação compreensiva sobre os passos sequenciais que devem ser dados da gestão de cada
complicação, desde o início e no seguimento dos dadores após deixarem a
sessão de dádiva. Devem ser claramente definidas as indicações relativamente à referenciação dos dadores para uma avaliação médica mais detalhada ou
tratamento, ex. para um Departamento de acidentes ou emergência. Devem
ser especificados os conselhos padrão a dar aos dadores que tiveram complicações. Alguns dadores que tiveram complicações severas podem ser aconselhadas a não doar de novo, ex. um dador que ficou inconsciente e sofreu um
traumatismo craneano. Deve ser claramente definido o tipo e severidade da
complicação que levará o dador a ser aconselhado a não voltar a doar.
Os PON também deverão dar orientações sobre a forma de registar a complicação no sistema de informação do banco de sangue. É também aconselhável
desenvolver PON para voluntários. Estes, especialmente aqueles designados
para a tarefa de observar dadores após a dádiva, devem ser informados das
suas responsabilidades em caso de complicação e devem receber instruções
explícitas sobre a gestão de complicações e quando devem solicitar assistência à equipa do banco de sangue. Os voluntários devem estar disponíveis para
receber estas instruções e devem ser considerados competentes para o fazer.
Treino
A equipa deve ser capaz de gerir complicações que ocorram durante e após as
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sessões de dádiva de sangue. É recomendado treino e reavaliação frequente
de instruções.
Equipamento de primeiros socorros
O equipamento básico de primeiros socorros deve estar disponível em todas
as sessões de colheita de sangue. Os serviços de sangue variam nas suas práticas relativamente à sofisticação do equipamento disponível. Por exemplo,
alguns serviços de sangue dispõem rotineiramente de disfibrilhadores externos automáticos (DEA) para todas as sessões de sangue, outros não.
Treino da equipa: É recomendado que a equipa receba frequentemente formação de actualização e instruções sobre o uso do equipamento disponível
nas sessões. Prestar primeiros socorros de modo eficaz para uma doença ou
lesão como consequência de uma dádiva de sangue requer instrução e treino prático. Tal é especialmente verdade quando relacionado com potenciais
complicações de risco de vida, como aquelas que requerem ressuscitação cardiorespiratória.
DEA: O DEA se usado incorrectamente, tem riscos para o dador. A formação
é essencial antes do uso e apenas aqueles com formação adequada devem
utilizar o equipamento. O treino é geralmente feito pela frequência de um
curso, geralmente certificado. Devido a mudanças regulares nos procedimentos e protocolos, baseados no conhecimento clínico actualizado e para
manter as competências é necessário frequentar cursos de reciclagem ou recertificação. O treino em primeiros socorros está habitualmente disponível
através de organizações comunitárias tal como a Cruz Vermelha ou empresas
comerciais. Esse treino é frequentemente utilizado para treinar funcionários
a prestar primeiros socorros no seu local de trabalho.
Gerir emergências: Cada serviço de sangue deve ter procedimentos para
gerir situações de emergência claramente definidas. Tal inclui a preparação
prévia nos hospitais locais, de médicos e serviços de emergência de forma a
assegurar, do melhor modo possível, cuidados imediatos aos dadores em situações de emergência.
Aconselhamento aos dadores
Aos dadores que sofrem uma complicação é um elemento essencial dar conselhos específicos sobre a situação. incluindo informação sobre a natureza da
complicação e o que o dador deve esperar no seguimento da complicação. Se,
por exemplo, o dador tiver um hematoma deverá esperar o aparecimento de
uma equimose e descoloração que podem ser distais ao sítio da venopunção.
Muitos dadores ficam surpreendidos quando são confrontados com a situação referida, pelo que a explicação adequada poderá aliviar preocupações
desnecessárias.
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Conselhos a dadores: Os dadores devem ser aconselhados sobre as medidas
a tomar de forma a prevenir que as complicações se agravem. Por exemplo,
vale a pena informá-los para não utilizarem o braço de dádiva para transportar objectos pesados, como sacos de compras, se tiverem tido um hematoma. Devem ainda receber aconselhamento sobre como prevenir que a complicação ocorra novamente na dádiva seguinte. Se necessário, o dador pode
ser encaminhado para o seu médico de família ou para o Departamento de
Acidentes e Emergência. Idealmente, a informação verbal fornecida ao dador
deve também estar disponível de forma escrita, por exemplo um folheto que
possa levar consigo.
Acesso 24 horas: É também essencial que os serviços de sangue providenciem aos dadores 24h de acesso ao aconselhamento após cada dádiva. Todos
os dadores devem receber informação sobre a sua existência, dado que algumas complicações na dádiva apenas se tornam evidentes após o dador deixar
o local da dádiva.
Seguimento do dador: Se os dadores tiverem tido uma complicação, o serviço de sangue deve fazer todos os esforços para contactar o dador nos dias
seguintes à sua dádiva para averiguar como está a evoluir. Isto é não só um
elemento essencial dos bons cuidados do dador, mas também o princípio básico da “boa relação com o cliente”. Como as complicações podem ter efeitos
negativos na motivação dos dadores para fazerem uma dádiva subsequente
(Subsecção 8.1.7), o acompanhamento do dador e o fornecimento de informação adequada têm um papel importante para encorajar que ele continue
a doar (Secção 8.3 contém uma descrição exaustiva do processo de aconselhamento ao dador).

8.1.7 Efeito na motivação do dador – dádiva seguinte
Uma experiência negativa durante a dádiva de sangue poderá ter um efeito
negativo na motivação do dador. Vários estudos mostraram que a experiência
de uma complicação durante a colheita é um factor importante que impede
os dadores de fazerem uma dádiva subsequente20, 21. De acordo com France et
al. 22 a probabilidade dos dadores de sangue total retornarem para uma dádiva é reduzida em 20% para dadores de primeira vez e 33% para dadores
após uma reacção ligeira vasovagal. Para complicações moderadas e severas,
as taxas de retorno são reduzidas em 50%. Gorlin e Petersen verificaram que
quanto mais grave for a complicação, mais baixa é a taxa de retorno23. Lidar
adequadamente com uma complicação serve, portanto, vários objectivos: assegurar o bem-estar e saúde do dador e manter o dador para uma próxima
dádiva.
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8.1.8 Hemovigilância e monitorização
A hemovigilância compreende um conjunto de procedimentos organizados
de vigilância relacionados com eventos adversos graves inesperados ou as reacções nos dadores de sangue ou receptores e com acompanhamento epidemiológico dos dadores1. É um sistema de vigilância e alarme, desde a colheita
de sangue até ao acompanhamento dos receptores, recolhendo e analisando
os efeitos indesejáveis da transfusão de sangue de forma a corrigir as suas
causas e prevenir a sua recorrência24. Para a gestão de dadores de sangue, a
hemovigilância relacionada com as complicações que aconteceram durante e após a dádiva de sangue é particularmente relevante. A hemovigilância
relativa aos resultados adversos nos doentes é igualmente importante mas
encontra-se fora do âmbito deste manual
Monitorização permanente das complicações: A maior parte dos sistemas
de registo de eventos adversos foca-se nas complicações severas. É fortemente recomendado que os dados sobre complicações não severas sejam também retidos, de forma a que possam ser implementadas acções correctivas
e preventivas apropriadas. Tanto as complicações severas como não severas
podem ser investigadas, analisadas e monitorizadas para determinar a sua
origem. As acções resultantes para correcção e prevenção irão melhorar os
processos e procedimentos.
A utilização de um sistema para monitorizar eventos adversos nos dadores
de sangue pode ser um complemento útil para monitorizar as taxas de suspensão de dadores. Usado em conjugação com códigos de suspensão, a informação pode ser usada para avaliar o impacto de quaisquer alterações nos
procedimentos ou critérios de selecção. Um exemplo útil seria uma alteração
no limite superior ou inferior da idade. Ao avaliar o impacto desta alteração,
seria útil observar as taxas de eventos adversos para assegurar que não aumentaram. Adicionalmente, a disponibilidade destes dados é útil para benchmarking relativamente à experiência de outras organizações que aplicam
diferentes critérios de selecção. Os dados podem ajudar a apoiar uma base de
evidência para alterar os critérios de selecção de dadores, mas, obviamente,
dentro dos limites definidos pela UE na Directiva 2004/33/CE da Comissão25.

8.1.9 Notificação às autoridades competentes
As complicações durante a dádiva de sangue ocorrem com diferentes graus
de severidade, como descrito na Subsecção 8.1.3. Os artigos 5.1 e 6.1 da Directiva 2005/61/CE da Comissão26 obriga os Estados Membros a notificar as
autoridades competentes dos seus países em caso de eventos e/ou reacções
advers(o)as graves. No questionário DOMAINE sobre gestão de dadores, os
serviços de sangue europeus reportaram que o número médio de reacções
adversas em dadores em 2007 variou entre 0 e 0,06% de todos os dadores.
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Os serviços de sangue são obrigados a notificar não só os eventos ou/e reacções adverso(a)s graves que afectem a qualidade e segurança dos componentes sanguíneos às autoridades competentes nacionais. A Directiva 2005/61/
CE23 tem especificações sobre a notificação. Todas as autoridades competentes nacionais têm de enviar um relatório anual sobre as notificações à Comissão Europeia. A nível nacional pode existir legislação adicional sobre notificação das complicações durante a dádiva de sangue. Alguns países europeus
requerem notificações de todos os incidentes e reacções adversos graves,
incluindo casos que não tenham afectado a qualidade e segurança dos produtos sanguíneos.

8.1.10

Seguro

Os dadores que tenham sofrido danos físicos ou materiais relacionados com
a dádiva de sangue podem apresentar reclamação no Serviço de Sangue. Os
serviços de sangue devem ter uma apólice de seguro de forma a cobrir tais
custos.
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SECÇÃO

8.2

INCIDENTES
E REACÇÕES
ADVERSAS: OUTRAS
SITUAÇÕES

8.2.1 Introdução
Para além das complicações durante a dádiva de sangue, como descrito na
secção anterior, vários outros eventos adversos podem ocorrer. Esta secção
concentra-se naqueles que também têm efeito na gestão de dadores: infecção pós-dádiva ou outra informação com consequências para a segurança do
dador e danos materiais.

8.2.2 Infecção pós-dádiva ou informação de segurança
Esta classe de eventos relaciona-se com os acontecimentos no dador que se
tornam aparentes após a dádiva e resultados da avaliação do sangue.
Doença pós-dádiva: Os dadores devem ser encorajados a reportar quaisquer
doenças, tal como uma infecção viral, que ocorra pouco tempo após a dádiva.
Dependendo das circunstâncias, pode ser apropriado suspender o dador temporária ou definitivamente ou retirar os componentes sanguíneos manufacturados a partir da dádiva.
Informação tardia do dador: Tal refere-se à comunicação do dador de informação relevante para a segurança do sangue que não foi dada na entrevista,
nomeadamente sobre a ingestão de medicação; contacto com alguém que
esteve com uma infecção ou, por outros motivos, ocultação de informação
pessoal. Mais uma vez, dependendo das circunstâncias, pode ser apropriado
suspender o dador temporária ou permanentemente ou recuperar os componentes sanguíneos manufacturados a partir da dádiva.
Testes de pesquisa reactivos: Uma amostra de sangue que reage num teste
de pesquisa tipicamente será re-testada. Um teste laboratorial reactivo geralmente leva a inutilizar a unidade doada. Testes laboratoriais repetidamente reactivos podem levar à suspensão definitiva do dador, encaminhando-o
para testes de confirmação do diagnóstico e aconselhamento. Devido ao ris-
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co de seroconversão tardia, um processo de look-back pode ser apropriado e
os receptores dos componentes sanguíneos anteriormente disponibilizados,
provenientes de tal dador identificados. O período de look-back irá ser determinado pelo período de janela associada à infecção específica.

8.2.3 Danos aos dadores e seguro
Durante uma sessão de dádiva podem acontecer acidentes ou eventos graves
que poderão causar danos aos pertences dos dadores ou perda de rendimentos. Por exemplo, manchas de sangue podem acidentalmente cair na roupa
do dador, saco ou outros pertences, resultando em custos de limpeza ou de
substituição, enquanto o desmaio pode provocar absentismo laboral ou perda directa de rendimentos. Os dadores que sofreram danos podem pedir ao
serviço de sangue para serem reembolsados dos custos envolvidos. Estes são
normalmente somas nominais e maior parte dos serviços de sangue fazemno sem problema, mas devem ter uma apólice de seguro adequada.
Apólices de seguro: Os serviços de sangue necessitam de ter seguros adequados para cobrir as mais invulgares situações onde grandes quantias de
dinheiro estão envolvidas, ex. se o dador tiver a infelicidade de ter um acidente rodoviário devido a uma reacção vasovagal retardada. Neste caso, o dador
pode ficar gravemente magoado e pedir uma soma substancial tanto para as
lesões pessoais, como para a perda de rendimentos e danos para a propriedade dos dadores.
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SECÇÃO

8.3

ESTABELECER
SERVIÇOS DE
ACONSELHAMENTO
A DADORES

8.3.1 Introdução
O aconselhamento ao dador é importante quando são detectados resultados
analíticos importantes ou quando ocorrem eventos adversos durante qualquer uma das etapas no ciclo de vida do dador. Um serviço de sangue pode
aconselhar adequadamente se se souber quando o fazer e que resultados esperar. Devem existir sistemas para um aconselhamento bem sucedido.
Para assegurar que o dador recebe um aconselhamento adequado ao dador
a Equipa de Colheita de Sangue (ECS), ou serviço de sangue deve ter pessoal
e equipamento suficientes, uma infra-estrutura adequada e, acima de tudo,
tempo adequado. Contudo, o que pode ser suficiente ou adequado? Esta secção destaca estes aspectos com mais detalhe. A Figura 8.1 mostra num fluxograma o que acontece:
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Dador

Recrutamento

Selecção

Dádiva

PósDádiva

Resultados
relevantes

Convocar o dador

Assegurar:

Tempo
adequado

Conselheiro

Ambiente
adequado

Informação
correcta

Aconselhar
o dador
Documento

Dados

Dadores

Cuidado
adequado

Figura 8.1 Aconselhamento

8.3.2 Condições que requerem aconselhamento num serviço de
sangue
Muitas condições ocorrem durante a prática diária para a qual o serviço de
sangue terá de ter um conselheiro de dadores. As condições mais importantes
são:
•
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•
•
•
•
•
•

Condições identificadas durante a verificação do estado clínico pré-dádiva;
Anemia que resulta em suspensão temporária ou permanente;
Hipertensão que resulta em suspensão temporária ou permanente;
Condições observadas durante ou após a dádiva;
Desmaio/síncope: Gestão de acordo com os PON;
Problemas relacionados com a venopunção: gestão de acordo com os
PON;
•
Condições identificadas pelos seguintes testes sanguíneos;
•
Descobertas serológicas: anticorpos irregulares;
•
Infecções transmitidas por transfusão, ITT: VHB, VHC, VIH, HTLV, Sífilis,
doença das chagas e outras doenças (infecciosas) transmissíveis de importância regional.
Outras condições:
•
Motivação dos dadores com fenótipos raros ou especiais para se envolverem no painel de dadores ou no programa de aférese;
•
Dadores que procuram testes ITT e outros check-ups de saúde;
•
Auto-exclusão de dadores após a dádiva.

8.3.3 Elementos básicos do processo de aconselhamento,
Relativamente aos requisitos para aconselhamento, distinguem-se dois níveis: elementos básicos e elementos adicionais. Os primeiros, ou pré-requisitos para o processo de aconselhamento de dadores, sem os quais o aconselhamento aos dadores poderá fazer pior do que bem, são evidentes por si
próprios. De facto, e tal como na descrição das metas de gestão, o aconselhamento deve ser SMART (Specific – Específico, Measurable – Mensurável, Accepted - Aceite, Realistic – Realista e Time-bound – Relacionado com Tempo).
•

•

•

•

Específico: Quando se faz o aconselhamento, apenas deverá ser discutida a questão de preocupação imediata, não havendo lugar para outras
matérias. Só assim pode ser previsível o sucesso do aconselhamento.
Discutir sobre mais do que um tema, quase inevitavelmente resulta em
confusão.
Mensurável: Todo o aconselhamento deve ser tão consistente como
preciso, não deixando nenhuma dúvida sobre o conteúdo da mensagem.
Esta deve ser também fiável e, quando dada duas vezes, deve ter o mesmo conteúdo.
Aceite: O conselheiro deve aceitar completamente o dador e os seus
sentimentos, independentemente das circunstâncias. As respostas às
necessidades do dador não devem ser afectadas pelos sentimentos do
conselheiro.
Realista: O aconselhamento deve ser apropriado ao contexto cultural e
deve preservar os limites da confidencialidade em todos os momentos
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•

(ver secção sobre Considerações Éticas e Legais).
Relacionado com o tempo: O tempo deve ser adequado para falar com
os dadores. Muitas vezes, a mensagem mudará a perspectiva de vida do
dador. Dispondo do tempo adequado, poderá ser desenvolvida uma relação de confiança e a partilha de informação será mais fácil.

Cumprir os critérios para aconselhamento SMART pode ser alcançado através
de acordos apropriados, de preferência escritos, com a equipa dos serviços de
sangue.

8.3.4 Elementos adicionais do processo de aconselhamento,
Os requisitos adicionais para aconselhamento dizem respeito a funcionários,
infra-estruturas, informação, comunicações e documentação disponíveis.
Equipa
É de capital importância ter recursos humanos em número suficiente treinados adequadamente para aconselhamento, particularmente quando informação é de natureza sensível (e potencialmente promotora de mudança de
vida) é transmitida a dadores desprevenidos.
•

Conselheiros nomeados Devem estar disponíveis em cada ECS e em cada
sessão de colheita de sangue. Quase todos os membros de uma ECS ou
qualquer membro da equipa do serviço de sangue, incluindo voluntários
deste, podem encontrar um dador com necessidade de aconselhamento.
Não obstante, é prudente limitar o número de conselheiros. Preferivelmente, em cada ECS, devem estar presentes dois conselheiros treinados:
um médico e um enfermeiro. Para além disso, cada serviço de sangue
deve nomear pessoal administrativo, treinado para aconselhamento
simples, em casos não complexos. Contudo, nestes casos, um conselheiro
treinado (médico, enfermeiro) deve estar disponível para dar apoio.

Base de treino
•
Médico conselheiro: Se um médico é parte da ECS, deverá ser o conselheiro da equipa. Quando este é o único membro da equipa a fazer
selecção de dadores, será escolha óbvia para agir enquanto conselheiro. Contudo, noutros casos o médico deve actuar como conselheiro de apoio;
•
Pessoal de enfermagem Podem também ser conselheiros, desde
que devidamente treinados. Dependendo da sua base de formação,
podem tratar casos mais ou menos complexos;
•
Elementos administrativos nomeados do serviço de sangue poderão lidar com questões simples de elegibilidade de dadores, por
exemplo, quando um potencial dador pergunta telefonicamente

198

Manual_1.indd 198

Manual
de Gestão
de Dadores
7/11/11 3:50 PM

quanto tempo tem de aguardar antes de voltar a doar após uma viagem aos trópicos.
Infra-estrutura
O único requisito físico para a infra-estrutura onde o aconselhamento ao
dador tem lugar é o relacionado com a privacidade, seja num local fixo ou
móvel. Tal deverá ser feito num ambiente “amigável” e numa área separada
onde a conversa não possa ser ouvida. Portanto, qualquer parte da divisão,
preparada para evitar contacto directo com outros, pode ser satisfatória. Preferivelmente, cada local de colheita de sangue deve ter à sua disposição uma
divisão separada que garanta a privacidade e que tenha o ambiente certo e
limpo para permitir a transmissão de uma mensagem difícil.
Informação e sistemas de informação
A linguagem e construção frásica da informação escrita disponível para dar
aos dadores após o aconselhamento deverão ser facilmente apreensíveis
pelo público-alvo. Isto assegurará que a informação correcta está à mão para
quando o dador regressar a casa. Aquela deverá incluir moradas e números
de telefone importantes, no caso de os dadores necessitarem de ajuda extra.

Websites: Os sistemas computorizados de informação são uma ferramenta importante para prevenir erros e garantir que a informação correcta está
disponível em cada etapa do processo de dádiva. Se disponível, a internet facilita, assiste e aumenta a velocidade de transferência de informação. Para
este objectivo, um website do serviço de sangue que inclua informação sobre
aspectos negativos das dádivas de sangue poderá ser muito útil. Os aspectos
negativos, preferivelmente com ligações a outras páginas incluem os seguintes elementos:
•
•
•
•
•

Riscos na cadeia de transfusão de sangue do dador ao receptor;
Não cumprimento com os critérios de selecção;
Suspensões para situações clínicas negativas;
Efeitos indesejados na dádiva de sangue;
Resultado de testes (laboratoriais) desfavoráveis.

Comunicação
Em certas alturas o conselheiro quererá encaminhar o aconselhado para uma
instituição de cuidados de saúde. Para além disso, alguma da informação é
importante para os receptores de produtos sanguíneos e as autoridades poderão querer também ser informadas. Portanto, a equipa do serviço de sangue deve ter todos os contactos disponíveis das seguintes organizações:
•
•
•

Instituições de saúde locais/regionais;
Utilizadores/receptores de produtos sanguíneos;
Autoridades/governo.
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Documentação
Um sistema de gestão de informação (registo de dadores), electrónico ou manual, para facilitar, na altura certa, o aconselhamento do dador que deverá ser
disponibilizado (ver também Capítulo 12 sobre Tecnologia da Informação).

8.3.5 Possíveis resultados do aconselhamento a dadores
O conteúdo e resultados da sessão de aconselhamento variam de acordo com
o tema a ser abordado durante a mesma. A Tabela 8.1 lista os diferentes resultados do aconselhamento a dadores em diferentes situações.
O aconselhamento ou discussão de objectivos com dadores ou potenciais
dadores varia e determina o conteúdo e abordagem do aconselhamento. Por
exemplo, aconselhar um dador com um grupo sanguíneo raro e convencê-lo
a envolver-se num painel de dadores para fazer mais dádivas e salvar mais
vidas propicia emoções positivas. Um dador que recebe más notícias sobre
um teste positivo para VIH sentir-se-á muito diferente. Portanto, é muito importante compreender os diferentes aspectos do aconselhamento a dadores
e identificar os elementos chave para fazer tais sessões de aconselhamento
bem sucedidas e benéficas tanto para o dador como para o serviço de transfusão.
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Acompanhamento
médico

Referencias
psico-sociais

Questões de estilo
de vida

Situação

Outras acções, notas

Anemia

?

Não

Sim

Aconselhamento nutricional,
avaliação do nível do ferro

Hipertensão

Sim

Não

Não

Aconselhamento nutricional

Outras condições médicas que
necessitem de acompanhamento

Sim

Não

?

Factores de risco para o receptor

No

Não

Sim

Hepatite B

Sim

Sim

Sim

Álcool/drogas, outras
entidades, serviços

Hepatite C

Sim

Não

Sim

Álcool/drogas, outras
entidades, serviços?

HIV

Sim

?

Sim

outras entidades, serviços

Condição

Suspensão temporária ou permanente

Não
cumprimento
dos critérios
de selecção
de dadores

Resultados
positivos
para ITT

Sífilis

Sim

Não

Sim

Acompanhamento médico,
dependendo da prática local,
outras entidades, serviços

Doença das chagas

Sim

Não

Não

Acompanhamento médico,
dependendo da prática local

Outras ITT

?

?

?

Vírus do Nilo, Dengue,
Malária, SARS, Gripe, …?

Reacções relacionadas com a
dádiva: síncope, venopunção

?

Não

Não

Resultados anormais de testes
interferindo com os testes do
banco de sangue

Não

Não

Não

Dádivas anteriores resultaram
em complicações sérias para o
receptor (ex. TRALI)

Não

Não

Não

Angariação

Não

Não

Não

Dadores da primeira vez

Não

?

Não

Não

Não

?

?

Não

Não

?

?

?

Dadores saudáveis

Resultados
anormais

Ansiedade
relacionada
com a dádiva

Reentrada por vezes possível

Situações especiais
Motivação de dadores com
fenótipos especiais ou raros
para se inscreverem no painel de
dadores raros e/ou programa de
Dadores com
características aférese
especiais
Dadores que procuram testes de
ITT e outros check-ups de saúde
Dadores que pedem após a dádiva
a auto-exclusão

Consideração de aspectos
culturais

Tabela 8.1 Resultados diferentes do aconselhamento a dadores em diferentes
situações
? = a ser determinado
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26. Directiva 2005/61/CE da Comissão de 30 de Setembro de 2005 que aplica a Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que
se refere aos requisitos de rastreabilidade e à notificação de reacções
e incidentes adversos graves. Jornal Oficial da União Europeia, L256,
1/10/2005, p.32
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SECÇÃO

9.1

DOENTES
POLITRANSFUNDIDOS

9.1.1 Introdução
Esta secção descreve os doentes que constituem os grupos de politransfundidos ou doentes especiais. Aborda igualmente questões relativas aos procedimentos que os serviços de sangue implementam de modo a cobrir as
necessidades de sangue e produtos sanguíneos nos vários grupos de doentes
politransfundidos identificados no questionário DOMAINE. O cerne é a colheita e processamento de sangue. Todos os processos que lidam com a pesquisa de doenças infecciosas estão fora deste âmbito.
Um dos aspectos desta secção é a identificação das práticas de “Boa Gestão
de Dadores” que os serviços de sangue dividiram de modo a gerir os dadores
e cobrir as necessidades dos doentes politransfundidos, especialmente dos
relacionados com tipos sanguíneos raros.
Primeiro, é dada uma breve descrição de alguns grupos de doentes politransfundidos, salientando aqueles com hemoglobinopatias, que representam
actualmente um desafio para os serviços de sangue por toda a Europa. Um
breve sumário segue os processos especiais implementados pelos serviços
de sangue na gestão de dadores, identificados pelo questionário, de modo a
atender grupos especiais de doentes.

9.1.2 Doentes politransfundidos
Vários grupos de doentes formam uma categoria especial de indivíduos que
têm necessidades transfusionais especiais a longo prazo: doentes politransfundidos. Para responder às suas necessidades, por toda a Europa, muitos serviços de sangue têm desenvolvido métodos para recrutar e manter dadores
regulares, especialmente aqueles com tipos sanguíneos raros. Esta prática
tornou-se de importância crítica desde que o progresso médico-científico
introduziu novas terapias permitindo uma maior sobrevivência a patologias
crónicas, melhorando a saúde dos doentes.
Um número significativo de tais doentes depende de transfusões de sangue.
Para além disso, o fluxo de populações migrantes por toda a Europa, de países
que são altamente afectados por hemoglobopatias, não endémicas das populações norte europeias, acentua a necessidade de uma boa gestão de dadores de fenótipos sanguíneos raros. Exemplos de tais doenças são a talassémia
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e a drepanocitose. A sua terapêutica requer uma disponibilidade de sangue
seguro e adequado a longo prazo.
Cada uma das principais condições médicas que requer transfusão de sangue a longo prazo está resumidamente descrita abaixo, salientando apenas
as hemoglobopatias que estão rapidamente a tornar-se um desafio para os
serviços de sangue europeus:
•
•
•
•
•
•
•

Talassémia major e intermédia;
Drepanocitose;
Doença de recém-nascidos;
Transplantação de células estaminais - homóloga ou autóloga – para doenças malignas ou não malignas;
Leucémias e mielodisplasias ou síndromes mielodisplásicos;
Imunodeficiências;
Doenças de coagulação como a hemofilia.

Cada um destes grupos requer diferentes quantidades e tipos de produtos
sanguíneos e cria tensões particulares na cadeia de transfusão de sangue.
Epidemiologia das hemoglobinopatias
Globalmente, é estimado que, todos os anos, mais de 500.000 crianças com
hemoglobinopatias nascem todos os anos, 30% das quais estão em países
com recursos médios/altos1. Destas crianças, 40% nascem com talassémia
e 60% com drepanocitose. Cerca de 50 a 80% com dreapanocitose e cerca
de 20 a 40% das crianças com talassémia major morrem todos os anos. Nos
últimos 10 anos as hemoglobopatias têm emergido lentamente como uma
prioridade grave na Saúde Pública, cuja prevalência tem aumentado significativamente por dois motivos: o afluxo de populações migrantes de países em
desenvolvimento altamente afectados e o desenvolvimento de tecnologias
de diagnóstico melhoradas e prestação de cuidados a doentes.
É estimado que, de modo a manter vivos 500.000 novos doentes afectados
dependentes da transfusão a nível mundial, serão necessárias muitas unidades de sangue adicionais. Este número não pode ser especificado com precisão dado que os novos casos terão requisitos diferentes de eritrócitos dependendo da gravidade da sua condição perante os requisitos necessários já
existentes. É estimado que vivam na Europa cerca de 20.000 doentes dependentes, de transfusão e que adicionalmente, 1.500 a 2.000 bebés com estas
doenças nasçam todos os anos. Este último é, em parte, devido a facto de não
haver em muitos países europeus um controlo abrangente ou estratégias de
prevenção nacionais2. Como resultado, a disponibilidade de sangue necessita
de aumentar todos os anos, para cobrir as necessidades destes doentes.
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Talassémia
A talassémia é particularmente exigente em termos de quantidades de sangue, especialmente para os doentes com talassémia major. Sendo uma doença hereditária a sua necessidade de transfusões de eritrócitos começa cedo
na infância e mantém-se ao longo da vida. Com cuidados médicos adequados, a sua esperança de vida é mais de 50 anos nos países desenvolvidos.
As transfusões de eritrócitos são necessárias para aumentar os níveis de hemoglobina, mas também para suprimir a formação de glóbulos vermelhos
ineficazes e para suprimir a eritropoiese intramedular. Dessa forma consegue-se vitalidade, crescimento normal e prevenção de deformidades 3. À
parte de todos os potenciais perigos da transfusão de sangue, estes doentes
politransfundidos são especialmente vulneráveis à criação de anticorpos, a
reacções a componentes sanguíneos, nomeadamente à transmissão de agentes infecciosos e excesso de ferro. Por estes motivos requerem uma disponibilidade constante de sangue adequado e seguro para manter os níveis de
hemoglobina (acima de 9g/dl) sendo necessário prestar atenção especial às
seguintes questões:
•
•
•
•

Compatibilidade exacta com o doente, o que requer uma fenotipagem
alargada;
Processamento, armazenamento e transporte apropriados;
Pesquisa laboratorial e outros procedimentos de qualidade para reduzir
o risco de transmissão de agentes patogénicos;
Todas estas medidas de segurança requerem um controle de qualidade
meticuloso por parte dos serviços de sangue e políticas de dádiva baseadas na colheita voluntaria regular e não remunerada.

Drepanocitose
Os doentes com drepanocitose mantêm um nível de hemoglobina aceitável
e não precisam de transfusões de sangue para toda a vida. Contudo, durante
uma crise vaso oclusiva e infecções, poderão ser necessárias transfusões periódicas. Em algumas circunstâncias são necessárias mais transfusões regulares para aliviar a anemia e melhorar a corrente sanguínea e prevenir novas
complicações. Tais circunstâncias incluem o seguinte:
•
•
•
•
•

Episódios hemolíticos e anemia severa;
Prevenção e tratamento de enfarte;
Priapismo prolongado;
Enfarte pulmonar ou pneumonia;
Surtos de dor frequentes e graves.

Os doentes com drepanocitose podem ser tratados com transfusões simples
ou com transfusão permuta regular, o que poderá melhorar o fluxo sanguíneo. O risco destes doentes tornam-se então semelhantes aos dos doentes
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com talassémia regularmente transfundidos. Tal inclui excesso de ferro, devendo considerar-se a necessidade de fazer quelantes do ferro.
Doenças dos recém-nascidos
Os recém-nascidos nos cuidados intensivos podem necessitar de produtos
sanguíneos para os ajudar. Exemplos de situações e doenças que requerem
transfusões incluem as seguintes:
•
•

•

Anemia, os bebés prematuros são particularmente susceptíveis e poderão ser necessárias várias transfusões. Para tal situação são necessários
concentrados eritrocitários;
Bebés com doença hemolítica, como a causada por incompatibilidade
Rhesus (Rh) podem requerer transfusões permuta, não só para aumentar
a hemoglobina, mas também para reduzir os níveis de bilirrubina, que
pode provocar danos cerebrais. Em centros especializados, estas transfusões podem ser feitas com o feto ainda in utero;
Doenças neonatais graves podem requerer apoio de outro componente
sanguíneo (habitualmente imunoglobulina IgG). Este produto pode ser
também utilizado noutras condições que afectam bebés prematuros ou
de baixo peso, como a enterocolite necrosante.

Transplantação de células estaminais
Os doentes que necessitam de transplante de células estaminais são um grupo de indivíduos com imunosupressão grave medicamente induzida. A sua
hematopoiese foi destruída e substituída por células estaminais de dadores.
Por períodos de tempo prolongados, os doentes poderão ter de ser apoiados
pelos seguintes produtos sanguíneos:
•
•
•
•

Concentrado de eritrócitos para manter o nível de hemoglobina;
Concentrados de plaquetas provenientes de vários dadores, para prevenir hemorragia de trombocitopenia;
Concentrado leucocitário administrado habitualmente em infecções
agudas;
Imunoglobulinas (IgG).

Infecções cujos tratamentos requerem produtos sanguíneos de sangue doado e preparados em pool tornam estes doentes particularmente vulneráveis
a complicações e à contaminação por agentes infecciosos.
Leucemias e síndromes mielodisplásicos
Doentes com leucemia enfrentam graves distúrbios hematológicos. Têm,
com frequência, a sua hematopoiese suprimida por agentes quimoterápicos
e radioterapia. Requerem produtos sanguíneos comparáveis com os descritos
no grupo anterior de doentes transplantados. De facto, estes doentes podem
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também ser candidatos para transplante de células estaminais. Doentes com
síndromes mielodisplásicos podem necessitar de transfusões de sangue regulares durante vários anos.
Imunodeficiências
Doentes com imunodeficiências precisam de protecção com preparados de
imunoglobulina durante toda a sua vida de modo a estarem livres de infecções que possam pôr a sua vida em risco. Preparados de IgG são derivados de
plasma em pool. Este processo tem riscos de contaminação de dadores infectados, especialmente com VIH e HCV.
Doenças da coagulação
Doentes com doenças de coagulação têm uma deficiência num dos factores
de coagulação, principalmente nos Factores VIII e IX. A maior parte dos doentes com deficiências graves necessita de terapias de substituição regulares;
casos moderados podem ser tratados com substituições periódicas para evitar hemorragias. Os factores de coagulação do sangue podem ser derivados
de sangue humano ou recombinantes, fabricados industrialmente. No passado, a infecção por VIH era transmitida por factores derivados de plasma em
pool. É necessária uma selecção criteriosa de dadores para evitar tais consequências trágicas.

9.1.3 Lidar com doentes politransfundidos com necessidades
especiais de transfusão
Apesar de faltarem dados daqueles que não responderam ao inquérito, especialmente dos estabelecimentos privados, a tendência geral que o questionário DOMAINE revelou sobre gestão de dadores para doentes multi-transfudidos é que os serviços de sangue por toda a Europa, apesar de não existir
uniformidade, terem procedimentos definidos para lidar com estes requisitos
de sangue, nomeadamente, recrutar e manter um pool relevante de dadores
de sangue.
Estratégias não normalizadas para a gestão de dadores
Sabe-se que não existe nenhuma estratégia para gestão de dadores na Europa. Mais de 52% dos países envolvidos no questionário têm estratégias especiais para a gestão de dadores especificamente direccionadas para disponibilizar produtos sanguíneos para estes grupos de doentes. Contudo, a natureza
da estratégia implementada e o tipo de “dadores especiais” em cada país reflecte amplamente o tipo de o tipo de doentes crónicos com que um serviço de
sangue lida na sua região e país, como é o caso nos países com largas minorias
étnicas, grande número de doentes com talassémia ou muitos doentes com
patologia neoplásica ou transplantação de órgãos.
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Entre a população geral a sensibilização para a necessidade de recrutar dadores (dadores potenciais) para estes grupos de doentes é praticamente inexistente. Os passos necessários para alargar a base de dadores com tipos de
sangue especiais são descritos com mais detalhe no Capítulo 5.
Estratégias usadas por toda a Europa
Os doentes acima descritos constituem um grupo misto, frequentemente
imunossuprimido e com a necessidade de transfusões múltiplas ou transfusões durante toda a vida. A maior parte dos serviços de sangue envolvidos no
questionário DOMAINE fornecem produtos sanguíneos para as necessidades
destes grupos de doentes. A maior parte dos serviços de sangue informam
também os seus dadores (regulares) sobre a necessidade de sangue especial,
usando várias ferramentas de comunicação como o telefone, e-mail ou mensagens de texto (SMS). Dadores regulares podem ser convocados de novo para
doar quando a necessidade aumenta, incluindo para doentes neonatais. As
colheitas especiais podem ser organizadas para minorias étnicas para satisfazerem as suas necessidades.
Painel de Dadores
De modo a responder aos requisitos para “fenótipos sanguíneos especiais ou
raros” é considerado indispensável uma política, de um painel de dadores especial, para registar dadores com fenotipos especiais. Estes dadores podem
ser excluídos de dádivas regulares para que estejam disponíveis para o painel
de dadores.

211

Manual_1.indd 211

7/11/11 3:50 PM

SECÇÃO

9.2

DOENTES
POLITRANSFUNDIDOS
E MOBILIDADE DOS
DADORES

9.2.1 Introdução
Há uma década atrás, não era dada muita atenção nem aos doentes nem à
mobilidade dos dadores de sangue, a nível Europeu. O Tratado de Amesterdão
4, 5
tornou claro que os sistemas de saúde, que inclui os serviços de sangue,
são do âmbito dos governos nacionais. Esta secção dá uma visão geral sobre
a situação que é criada com o aumento da migração das populações por toda
a Europa e as oportunidades de melhoria que podem aumentar no que diz
respeito à gestão de dadores para doentes crónicos. Finalmente é feita uma
breve descrição sobre os custos que podem estar implicados na implementação destas propostas para uma melhor gestão de dadores.

9.2.2 Migração e demografia
A população migrante da Europa alargada está a aumentar lentamente: não
apenas a migração dos doentes, mas também dos potenciais dadores. Pode
agora ser de maior benefício a colaboração entre sistemas de saúde para
além fronteiras.
De facto, a mobilidade dos doentes é considerada um passo positivo para
a abertura de novas oportunidades, não apenas para os doentes, permitindo uma maior escolha dos sistemas de saúde de qualidade noutro país,
mas também para clarificar os padrões europeus da qualidade dos cuidados de saúde. Tal permite uma melhoria na colaboração além fronteiras
e acesso à informação de alta qualidade. Por exemplo, algumas doenças
ligeiras podem ser tratadas apenas num acto de prestação de cuidados.
Contudo, muitos doentes podem apresentar um agravamento da condição pré-existente, onde, seja por visita ou migração para outro país, é necessária a comunicação com o prestador regular de cuidados ao doente.
Isto significa que os registos médicos devem, preferivelmente estar acessíveis e compreensíveis por diferentes prestadores de cuidados de saúde;
por exemplo, entre vários serviços de sangue onde os procedimentos de
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avaliação de acompanhamento e reabilitação devem estar disponíveis e
ser partilhados.
Oportunidades de melhoria
A maior parte dos problemas de requisitos de sangue relativos aos doentes
crónicos resulta da colaboração restrita e partilha limitada dos dados do doente e dador entre serviços de sangue europeus. A mobilidade de doentes e
dadores apresenta agora oportunidades únicas para melhorias que poderão
ajudar a evitar a duplicação dos procedimentos e a utilização de recursos
injustificada, tanto humanos como financeiros, entre os serviços de sangue.
Simultaneamente, uma base sólida de dadores de sangue para doentes crónicos pode ser sustentada, incluindo as seguintes possibilidades:
•

•

E-Health: Amplos sistemas de informação de dadores dos serviços de
sangue da UE, dentro do enquadramento dos sistemas dos países, podem
levar a uma melhor coordenação das tecnologias de informação das redes regionais e europeias. A colaboração entre serviços de sangue poderá
ajudar a evitar a duplicação, por exemplo, de testes ou procedimentos
de confirmação. Isto significa um uso mais eficiente das capacidades
existentes além fronteiras o que, em troca, irá aumentar a aprendizagem
mútua através da troca de conhecimento e experiência nas “melhores
práticas”.
Partilhar os registos de doentes e dadores entre serviços de sangue
para uma melhor e mais rápida resposta na assistência a doentes crónicos.

9.2.3 Custos implicados
Cada uma destas oportunidades requer um ou mais dos seguintes itens referentes a custos. As despesas previstas para as recomendações acima indicadas podem ser partilhadas não só entre a colaboração dos serviços de sangue
mas também com outros stakeholders e instituições.
•
•
•
•
•
•

Pessoal administrativo O pessoal directamente envolvido na administração e processamento de informação. Tal não inclui custos com pessoal
das tecnologias da informação, transporte e despesas gerais;
Serviços A aquisição dos serviços entre serviços de sangue colaborantes
para testes laboratoriais especializados ou processamento de sangue.;
Sistemas de tecnologias da informação (TI);
Pessoal de TI para apoio e manutenção da rede de informação entre serviços de sangue e hospitais;
Hardware: Computadores e equipamento para impressão;
Software para sistemas de IT que alertará os serviços e hospitais de
qualquer crescente necessidade de fenótipos de “grupos especiais”;

213

Manual_1.indd 213

7/11/11 3:50 PM

•
•
•
•
•
•

Cartão de identificação para doentes crónicos, permitindo ao doente
notificar o hospital e serviços de sangue mais próximos da sua proximidade na nova residência;
Cartões de identificação para “dadores especiais” para chamada automática;
Transporte/logística;
Condutores: custos pessoais;
Veículos de transporte: custos de aquisição, manutenção e combustível;
Despesas gerais: custos com dadores que não estão especificados noutra categoria .

Conclusões
A mobilidade de doentes politransfundidos é um desafio para os serviços de
sangue e outros stakeholders envolvidos, como os hospitais. Mesmo apesar
da introdução da rede de informação europeia para a partilha de informação
de dadores e doentes dependentes de transfusões representar um obstáculo
financeiro no início, a longo prazo irá poupar tanto recursos humanos como
financeiros para serviços de sangue e irá ajudá-los a antecipar potenciais
flutuações em termos de clientes e base de dadores. Mais importante, irá representar uma oportunidade única para doentes crónicos politransfundidos
receberem um serviço de qualidade e atempado.
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SECÇÃO

10.1

GESTÃO DE DADORES
EM SITUAÇÕES DE
DESASTRE1

10.1.1

Introdução

A transfusão de sangue contribui de forma significativa para a redução do
número de mortes em catástrofes. Em situações de desastre é desencadeada
uma forte resposta da comunidade, pelas raízes sociais, altruísmo relacionado com desastres e simpatia na população geral. Por exemplo, a publicidade
dada à dádiva de sangue e transfusão durante a Segunda Guerra Mundial ajudou a criar uma ligação forte entre a mentalidade pública e o acto individual
de dar sangue e tratar as vítimas da guerra e desastres2. As dádivas de sangue
aumentam, portanto, tanto nas regiões afectadas por catástrofes como nas
não afectadas.
Contudo, raramente é necessário sangue em quantidades excessivas no momento em que o desastre acontece, e uma explosão de dádivas de sangue, especialmente no local do evento, prova-se com frequência contraproducente3.
Para evitar tal, e de forma a preparar uma resposta eficaz a uma catástrofe,
muitas das actividades normalmente relacionadas com a cadeia para a disponibilização de sangue devem ser planeadas e ajustadas tendo em conta a
natureza precisa do desastre e necessidades resultantes.
Esta secção aborda questões relacionadas com a disponibilização de sangue
e gestão de dadores de sangue em situações de catástrofe que ajudarão os
serviços de sangue, os serviço de sangue Hospitalares e os Serviços de Medicina Transfusional a prepararem-se e responderem a situações que afectem a
disponibilidade de sangue.

10.1.2

Definição

A palavra desastre tem origem na antiga palavra italiana disastro, que significa, no sentido astrológico, uma calamidade atribuída a uma posição des-

1
Esta secção corresponde a uma reedição da versão da American Association of Blood
Banks’ issue on disaster management (Disaster operations handbook).

216

Manual_1.indd 216

Manual
de Gestão
de Dadores
7/11/11 3:51 PM

favorável do planeta4. Há várias definições e classificações de desastre na
bibliografia científica que derivam da complexidade deste tipo de incidentes. Contudo, um desastre é uma situação com origem em causas naturais
ou humanas que afecta negativamente a vida, propriedade, habitações ou
indústria, resultando com frequência em alterações permanentes às sociedades humanas, ecossistemas e ambiente5. No contexto do fornecimento de
sangue, a palavra desastre refere-se aos incidentes com as seguintes características que dão origem a estas necessidades:
•
•
•

•

Aumento repentino da necessidade de uma quantidade de sangue superior ao normal;
Restrição temporária ou eliminação da capacidade de um serviço de sangue colher, testar, processar e distribuir sangue;
Restrição temporária ou preventiva da dádiva de sangue por parte da população, ou restrição ou prevenção do uso do stock disponível de produtos sanguíneos: esta situação requer substituição imediata ou refornecimento do stock de sangue da região por parte de outra região;
Súbito afluxo de dadores, requerendo o aumento de actividade para dar
resposta a uma necessidade acrescida em qualquer outro lugar 1.

10.1.3 Experiências anteriores de situações de desastre
Todos os desastres são únicos; contudo as lições do passado podem ser muito úteis para melhorar o seu conhecimento geral e melhorar a capacidade
de resposta. A análise das situações descritas mostrou que ainda não houve
nenhuma situação onde a necessidade imediata de sangue ou componentes
sanguíneos tenha estado para além das capacidades da comunidade dadora6. Os requisitos de sangue em grandes situações de desastre são essencialmente determinados pelo número de feridos que sobrevivem tempo suficiente para receber cuidados e pelo tempo de utilização do sangue na prestação
desses cuidados2. O único grande risco nos desastres não é a falta de fornecimento mas a ruptura do sistema de distribuição1. Alguns conhecimentos já
adquiridos são apresentadas na Caixa 1.
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Caixa 1. Lições do passado: recomendações
•

•
•
•
•

Assegurar que as instalações mantêm stocks definidos e preparados
para desastres a qualquer momento, em qualquer lugar. Manter
um stock para sete dias tanto em centros de colheita como em
hospitais.;
Controlar as colheitas feitas em resposta a um desastre, que
poderão ser em excesso relativamente às necessidades reais;
Enviar uma mensagem clara e consistente à comunidade, dadores
e público, relativamente à disponibilidade de sangue (a nível local e
nacional) durante uma situação de desastre;
Organizar um plano de desastre, incluindo a participação de treinos
em desastre e a coordenação próxima com as entidades com
responsabilidades locais, estatais e federais
Coordenar a gestão do stock geral do país, incluindo uma
abordagem unificada à comunicação entre os serviços de sangue
e o transporte de sangue e componentes sanguíneos durante um
desastre1

10.1.4 Gestão de desastre
Cada serviço de sangue deve planear, preparar e manter-se preparado para
uma situação de desastre. O processo da gestão de emergência envolve quatro fases: mitigação, preparação, resposta e recuperação7. Em todas as
fases, os elementos chave (ver Caixa 2) devem ser tratados adequadamente.
No final desta secção, são abordados alguns aspectos especiais da gestão de
desastres (gestão de pessoas e trabalho com os media).
I.
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Caixa 2. Elementos chave na gestão de sangue em desastres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Liderança (incluindo comandos, controle e estrutura de gestão);
Priorização de actividades;
Comunicação;
Maximizar e gerir o fornecimento disponível (incluindo gestão de
escassez);
Segurança do receptor e suspensão de dador;
Segurança e disponibilidade do dador;
Segurança e disponibilidade da equipa;
Consumíveis e resiliência da cadeia de abastecimento;
Equipamento e infra-estruturas;
Finanças.

Preparação engloba um plano de resposta que é construído e adaptado
de acordo com as orientações para a saúde nacionais e locais e, quando
possível, deve também ser planeado para ser genérico e flexível o suficiente para responder a quase todas as situações de desastre.

III. Planeamento e resposta requerem contacto, colaboração e consulta
com os maiores parceiros, como o quadro de gestão dos serviços de sangue, entidades reguladores, organizações de dadores, hospitais e utentes de serviços de sangue, equipas e fornecedores, departamentos de
cuidados de saúde e saúde pública, organizações de sangue vizinhas e
de países vizinhos. As estratégias de preparação do plano de desastre devem ser centradas nas áreas de acção de maior resposta para serviços de
sangue. Tudo isto é necessário para estabelecer um Plano de Colheita de
Sangue em Desastres que deve incluir os itens mencionados na Caixa 3.
O planeamento e resposta a desastres são exaustivamente descritos no
manual de operações da American Association on Blood Bank’s Disaster1.
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Caixa 3. Elementos essenciais de um Plano de Colheita de Sangue
em Desastres
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliar a necessidade médica de sangue;
Avaliar os limites máximos de colheita (considerando equipas,
colheita, testes, armazenamento, etc.);
Priorizar o tipo de componentes de sangue a colher;
Decidir o que fazer com os dadores extra (ex. colher amostras de
novos dadores, agendar futuras dádivas);
Decidir o que fazer com uma eventual escassez de dadores;
Decidir o que fazer com as unidades de sangue regulares e operações móveis em curso;
Dizer aos dadores como podem ajudar imediatamente e no futuro;
Actualizar informações de contacto para os dadores deslocados
para o evento.

A educação contínua e o treino da equipa do serviço de sangue relativamente
ao plano de desastre, assim como os exercícios activos são necessários para
assegurar uma resposta planeada sem problemas e gerida apropriadamente.
Após a contratação e depois, pelo menos anualmente, cada funcionário deve
ser informado e treinado sobre os factores necessários para implementar os
elementos-chave do plano interno nacional de desastre. Os treinos devem ser
seguidos de uma avaliação de conhecimento escrita para assegurar as competências e avaliar o curso. A organização deve marcar um treino de reciclagem anual para toda a equipa, a par de treinos de duas a quatro vezes por ano,
que deve incluir os diversos grupos envolvidos.
O plano de resposta deve ser centrado no serviço de sangue e na área afectada que funciona como principal conduta de informação e comunicação1. A
activação do plano de resposta é um processo passo-a-passo. O papel do serviço de sangue afectado é avaliar as necessidades médicas de sangue no local
e comunicar essas necessidades à autoridade que coordena o fornecimento
de sangue. Esta autoridade irá então considerar a dimensão da necessidade
de resposta e recomendar uma estratégia de acção incluindo, mas não limitada, ao envio de sangue para os serviços de sangue afectados e à coordenação
e disseminação de uma mensagem à comunidade nacional de sangue e aos
dadores.
A Autoridade de coordenação de fornecimento de sangue facilita a coordenação entre os serviços de sangue, as Autoridades Competentes e as entidades
governamentais regionais, estatais e locais. Isto é necessário para determinar
as necessidades médicas de sangue, facilitar o transporte de sangue de uma
instalação para outra e dar uma mensagem comum à comunidade nacional
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de sangue e ao público sobre o estado do fornecimento de sangue na área
afectada pelo desastre, e no país. Os pressupostos gerais dizem que todos os
desastres são inerentemente locais. O envio imediato dos componentes sanguíneos necessários será feito dos serviços de sangue com acesso mais rápido
aos meios de transporte até ao serviço de sangue afectado. A Autoridade de
coordenação de fornecimento de sangue deverá reavaliar as necessidades
24h após o evento (e diariamente conforme necessário) e poderá alterar a
estratégia para responder às necessidades de sangue, dependendo das circunstâncias1.
Os seguintes produtos sanguíneos são os que têm maior probabilidade de serem necessários em cada uma das seguintes fases de um desastre:
•
•
•

Primeiras 24 horas: eritrócitos tipo O (CEs), Rh negativo;
Um a dez dias: CEs (todos os tipos ABO/Rh) e plaquetas (PLTs);
Onze a trinta dias: CEs, PLTs, e (para incidentes radioactivos) células
estaminais e medula óssea1.

IV. Fase de recuperação. Após o desastre, o plano de resposta deverá ser desactivado e a fase de recuperação deverá começar. O objectivo desta fase é
recuperar a área afectada para o seu estado anterior. Os esforços de recuperação são primeiramente concentrados em acções que envolvem a reconstrução da propriedade destruída, reemprego, reparação de outras infra-estruturas essenciais, remarcação de sessões para dádiva de sangue.
Gerir dadores, voluntários e multidões
Assim que um desastre ocorre, os serviços de sangue devem activar as estratégias para gerir dadores e voluntários. As mensagens aos dadores de sangue
e comunidade local através dos media locais devem ser coordenadas e avaliadas pela Autoridade de coordenação de fornecimento de sangue.
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Caixa 4. Controle de multidão
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante uma sessão de colheita de sangue móvel, os serviços de sangue devem estar preparados para controlar uma multidão de dadores através dos seguintes meios:
Manter uma comunicação frequente com os dadores em espera
Cumprir os limites do número de dadores com que a equipa consegue lidar;
Fechar, quando apropriado, os locais móveis de colheita de sangue
para centrar o foco nos locais grandes ou fixos;
Re-alocar o local de colheita principal se este não for suficiente ou
operacional (preparar instalações para colheitas em massa)
Organizar mesas de triagem onde os dadores possam ser testados
para grupo ABO, responder a questões médicas e possam ser obtidas
promessas;
Espaço de estacionamento abundante;
Estabelecer e comunicar claramente o horário de trabalho (especialmente o horário de fecho dado que as filas podem ser intermináveis)

Os serviços de sangue, com mensagens apropriadas e cuidadosamente preparadas, devem desencorajar os dadores a aparecer em massa até serem
avaliadas as necessidades médicas. Contudo, devem estar preparados para
controlar multidões assim como para reagir se houver escassez de sangue
(ver Caixa 4). Os cuidados especiais a ter com as equipas e voluntários são
apresentadas na Caixa 5.

Caixa 5. Equipa e voluntários: cuidados especiais
•
•
•
•
•
•
•
•
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Trabalhar com os media
Quando ocorre um desastre é imperativo informar o público em geral sobre
as necessidades de sangue. Para o comunicar aos dadores existentes e a novos potenciais dadores, os serviços de sangue devem contactar repórteres da
imprensa e de rádio (se estes ainda não estiverem a contactar o serviço de
sangue) para lhes transmitir uma mensagem exacta e concisa. Contudo, antes de falar com os media, os serviços de sangue devem falar e cooperar com
a Autoridade de coordenação de fornecimento de sangue para assegurar que
é dinamizada uma mensagem consistente. Os serviços de sangue devem ter
listas actualizadas dos media locais (TV, jornais, estações de rádio, agências
noticiosas), escolher o(s) porta-voz(es) e preparar rascunhos dos comunicados de imprensa. (Ver também Secção 10.2 Média).

10.1.5 Situações de desastre específicas
Os desastres específicos podem ter potenciais impactos diferentes no fornecimento de sangue. É necessário, portanto, criar um plano de operação para
desastres específicos para cada perigo particular da área relevante.
•
•
•
•
•

Desastres biológicos;
Desastres geológicos;
Desastres meteorológicos;
Desastres de conflitos humanos;
Desastres tecnológicos.

10.1.6 Desastres biológicos
O seguinte parágrafo sobre a pandemia da gripe foi baseado no documento
Pandemic influenza, planning for blood establishments pela European Blood
Alliance9.
Gripe Pandémica
O impacto de uma pandemia grave de gripe humana no fornecimento de
sangue é possível que seja muito significativo e específico para os serviços
de sangue. O risco de transmissão da gripe através da transfusão de componentes sanguíneos ou actividades associadas é baixa dado que os principais
sintomas e viremia tendem a coincidir.
Contudo, devem ser tomadas medidas para minimizar qualquer risco de
transmissão adicional via transfusão de sangue. Os dadores devem ser avaliados para a ausência de sintomas de gripe e questionados sobre o contacto
recente com pessoas doentes. Devem ser também estimuladas para informar
em caso de qualquer doença que surja logo após a dádiva.
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Redução das necessidades: É assumida uma modesta redução (10-25%) na
necessidade de eritrócitos e nenhuma redução nos outros componentes sanguíneos, relacionada uma redução esperada (provavelmente temporária) na
prestação de cuidados electivos. A necessidade para serviços especializados
de diagnóstico fornecido pelos serviços de sangue poderá também ser reduzida. Numa pandemia de gripe,assume-se que a necessidade de derivados não
é significativamente alterada.
Dadores afectados: Os dadores de sangue serão afectados pela pandemia de
gripe do mesmo modo que o público em geral. Portanto, será muito menos
provável que doem sangue e não serão elegíveis para doar durante várias semanas após recuperarem totalmente da gripe ou algum tempo após terem
estado em contacto com uma pessoa infectada.
Falta de pessoal: As equipas, fornecedores e prestadores de serviços dos
quais os serviços de sangue dependem serão severamente afectados pela
pandemia. A de taxa ausência de pessoal das equipas pode atingir entre 25
a 40%, mas as pequenas equipas podem ser ainda mais atingidas (até 100%)
em períodos curtos de 2-3 semanas. Há um pequeno risco, mas real, que departamentos ou locais inteiros sejam forçados a fechar por curtos períodos de
tempo por falta de pessoal. Quando possível, deve pôr -se em prática planos
de substituição para esse pessoal.
Consumíveis chave: O fornecimento de consumíveis chave a serviços de sangue assim como a sua própria infra-estrutura, sistemas de informação, veículos e equipamento pode ser afectado pela falta de pessoal ou por avarias
no equipamento e dificuldades anormais em efectuar reparações atempadas.
Como resultado da pandemia, haverá um impacto significativo na economia
como um todo pela perda de capacidade e rendimento.
Planeamento prévio (ou de contingência): Deve ser planeada uma resposta
a uma pandemia de gripe e o plano de desastre activado de acordo com a situação real no país afectado. O objectivo geral de resposta para os serviços de
sangue é a de manter o fornecimento de produtos sanguíneos e serviços críticos ao nível exigidoo pela comunidade da saúde durante a pandemia, período de recuperação e, se aplicável, em subsequentes ondas de pandemia. Não
pode ser demasiado enfatizada a importância de assegurar que os planos de
gestão de escassez amplamente aceites são preparados e publicados antes
da ocorrência de uma pandemia.
Gestão de resposta: A gestão da resposta deve ser uma prioridade. Para maximizar as hipóteses de manutenção dos serviços para todo o período de duração da pandemia, a resposta deve ser cuidadosamente pensada. O maior
objectivo será fazer todos os esforços para assegurar um fornecimento contínuo seguro de produtos para salvar vidas e serviços, de alta qualidade. As
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normas, os procedimentos operacionais e obrigações relacionadas e requisitos devem apenas variar no mínimo necessário para responder ao desastre.
Devem ser feitos todos os esforços para manter os elevados padrões normais
de serviço, e para cuidar os dadores e criar um ambiente onde os dadores sejam encorajados a doar e se sintam seguros a fazer tal sem aumento do risco
de contrair a infecção por influenza.
Equipa e prestadores de serviços: Os serviços de sangue irão precisar de
apoiar as equipas e prestadores de serviços de forma a optimizar a sua capacidade de ajudar a fornecer componentes que salvam vidas e serviços críticos.
Adicionalmente, será necessário ter em atenção a segurança emocional e psicológica e bem-estar da equipa e outros responsáveis pela saúde e segurança
antes, durante e após a pandemia.
Políticas de comunicação interna: Será importante fornecer informação
actualizada, regular e precisa aos profissionais, seus parceiros e outros parceiros chave relativamente à pandemia e à resposta operacional do serviço
de sangue. Isto é essencial para assegurar a compreensão e aceitação de um
compromisso mútuo para ultrapassar a pandemia e manter o fornecimento
de serviços e produtos essenciais.
Proporcionalidade: A resposta deve ser flexível de modo a manter-se o mais
proporcional possível à evolução da pandemia em tempo real, consistente
com os conselhos do Governo e do Ministério da Saúde. As acções que podem
facilitar o alastramento da pandemia devem ser evitadas.
Cooperação nacional e internacional: Os serviços de sangue devem trocar
informação, procurar ajuda e fornecer ajuda a outros serviços de sangue internacionais quando é viável e necessário. Devem trabalhar especialmente
com outros serviços de sangue com quem tenham interdependências operacionais ou nacionais.

10.1.7 Desastres geográficos
Os desastres geológicos geralmente não criam uma necessidade imediata de
sangue. As cheias e terramotos imobilizam os transportes da comunidade e
as infra-estruturas de cuidados médicos, incluindo o fornecimento de sangue
e subsequente falha para cumprir as necessidades.
Tremores de terra
O fornecimento do sangue pode ser directamente afectado pela severidade
do sismo. A utilização do sangue poderá não ser inicialmente relevante, mas
o incidente pode dificultar significativamente as actividades de colheita, se
uma área ampla for considerada inabitável. Os hospitais poderão tempora-
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riamente suspender as cirurgias electivas, e em seguida pode haver um pico
na sua realização, uma vez regressado à normalidade. Os serviços de sangue
devem tomar medidas especiais para assegurar que as cirurgias podem ser
rapidamente retomadas após um tremor de terra (instalações, fornecimento
de energia, equipas, transportes).
Comunicação pós tremor de terra: Os canais de comunicação danificados
durante o sismo devem ser reactivados com os dos hospitais (ex.: para se contactarem assim que o incidente terminar). O serviço de sangue deve notificar as equipas, dadores e fornecedores do estado das instalações. Para além
disso, deve ser estabelecido um processo para actualizar rotineiramente estes grupos até que os serviços estejam normalizados. Os hospitais devem ser
contactados após o sismo para avaliar o seu estado operacional e necessidade por produtos sanguíneos10.
Locais e fornecedores alternativos: A utilização de fornecedores alternativos poderá ser necessária. Se o principal centro de sangue for evacuado, deve
activar-se os procedimentos de realojamento necessários.
Cheias
Na área onde as cheias ocorrerem, o impacto pode ser pequeno, mas também pode ser desvastador. O fornecimento de sangue pode sofrer pouco ou
nenhum impacto a não ser que os próprios serviços de sangue fiquem inundados. Os hospitais poderão suspender cirurgias electivas até que o incidente
tenha passado, sendo essas cirurgias realizadas após normalização das operações. Os cidadãos poderão decidir doar sangue para ajudar as vítimas, o que
poderá resultar numa enchente de dadores. Se o serviço de sangue estiver
inundado, a evacuação de emergência deve ser executada para assegurar a
segurança da equipa. Os dadores de sangue, os hospitais e outros elementos
das equipas devem ser notificados.

10.1.8 Desastres meteorológicos
Tempestades (furacão, tornado, trovoada ou tempestade de inverno) podem
ter um efeito negativo nas colheitas de sangue nos dias anteriores (esforços
locais para preparar para a tempestade) e logo após (actividades de reparação). Para além da potencial perda de colheitas de sangue, pode haver um
ligeiro decréscimo nas cirurgias electivas pouco antes e após a tempestade,
seguida por um pico de realização dessas cirurgias assim que os hospitais da
região retomam o funcionamento normal.
Ocasionalmente as tempestades podem ser significativas, mesmo com danos
catastróficos. Os tornados e as tempestades de inverno severas representam
um risco directo para serviços de sangue e outras infra-estruturas médicas no
seu caminho. O sangue poderá ser necessário para tratar vítimas, que podem
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variar em número, de muito poucas a inúmeras. O horário das colheitas de
sangue pode ser interrompido, dependendo da gravidade do tornado e nível
de destruição.
Os serviços de sangue devem tomar medidas especiais para assegurar que
as actividades são rapidamente retomadas após uma tempestade e que os
canais de comunicação interrompidos são reparados para que se possa contactar os hospitais assim que a tempestade terminar.
Incêndios florestais: Um incêndio florestal afecta as pessoas afastando-as
das suas casas e locais de trabalho. Historicamente, a utilização de sangue
durante incêndios florestais não foi significativa. Se as instalações forem
afectadas por um incêndio, o fornecimento de sangue deverá ficar de quarentena até que a sua segurança, pureza e viabilidade possa ser determinada.
Uma resposta comum do público após um desastre é doar sangue, por isso é
importante haver uma preparação para uma afluência de dadores.
Ondas de calor: Uma onda de calor dificulta as dádivas de sangue e pode
causar uma diminuição do stock de sangue. Com temperaturas altas, as
respostas a apelos para dádiva são baixas e as suspensões por baixo nível
de hemoglobina são mais frequentes11. Locais de colheita de sangue sem ar
condicionado e unidades móveis são frequentemente fechados por causa
do desconforto causado pelo calor. Contudo, a necessidade de sangue e sua
utilização não é alterada, na mesma proporção, pelo que tais ondas de calor
podem levar a uma escassez de sangue nos serviços.
No Verão, devem ser planeadas mais brigadas para colheita de unidades de
sangue. Os serviços de sangue devem comunicar à comunidade, aos dadores
de sangue existentes e aos hospitais as suas preocupações relativamente à
escassez de sangue. Adicionalmente, devem assegurar áreas para a dádiva
com ar condicionado, água fresca para os dadores beberem antes e após a
dádiva.

10.1.9

Conflito humano

As maiores consequências para o fornecimento de sangue advêm de conflitos
humanos, como guerras, incidentes biológicos, explosões nucleares e incidentes com explosões.
Guerra
O fornecimento e uso de sangue durante uma guerra é específico para todos
os países em particular e requer uma cooperação eficiente entre as autoridades civis nacionais e regionais e serviços de sangue, assim como com a cadeia
militar de comando e unidades médicas. Os planos de resposta de ambos os
lados devem ser harmonizados a nível nacional.
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O consumo do sangue total aumenta de forma significativa durante a guerra
enquanto o uso de componentes diminui. Os desvios dos padrões e procedimentos descritos são frequentes e devem ser cuidadosamente aprovados e
monitorizados.
As guerras causam estragos nas infra-estruturas, falta de funcionários e problemas de transporte, para além de aumentar as ineficiências no sistema de
distribuição de sangue ao mesmo tempo que a necessidade de sangue aumenta. A guerra cria vítimas adicionais com necessidade de sangue e retira
indivíduos da população dadora: estes factores combinados podem resultar
na falta de sangue para fornecimento.
Novas tecnologias médicas: O desenvolvimento recente de bandas de controlo hemorrágico baseadas em fibrinogénio com trombina e quitosana bem
como medicamentos tais como recombinantes FVIIa, permitem um controlo
hemorrágico mais rápido e reduzindo a necessidade de sangue.

“Transfusão de dador caminhante” é a colheita e transfusão de sangue total previamente tipado e testado de um dador saudável (soldado) para um
doente em risco de vida com necessidade de transfusão. Por regra, o pessoal
militar é tipado e testado durante o processo militar inicial.
Incidente biológico
A libertação deliberada de vírus, bactérias ou outros microorganismos (agentes) constitui o maior risco para a colheita de produtos sanguíneos. Dependendo do tipo de agente envolvido no incidente, equipas, voluntários e dadores poderão ser infectados; instalações e veículos podem ser contaminados;
dadores poderão ter de ser suspensos.
Dependendo do agente biológico, as autoridades locais poderão orientar o
serviço de sangue para implementar o seu plano de refúgio no local ou evacuar. Devido aos vários períodos de incubação dos diferentes agentes, o serviço de sangue poderá ter de conduzir uma política agressiva de convocatória
para reavaliação dos dadores que desenvolvam sintomas após a dádiva.
Quarentena: Medidas de quarentena obrigatórias ou acções da população,
por auto iniciativa, poderão resultar na perda de dádivas de sangue. Tais medidas ou restrições para viajar podem também impedir ou limitar a capacidade dos funcionários dos serviços de sangue de se deslocar para o trabalho
e para locais de colheita e poderá afectar o acesso à cadeia de fornecimento
para abastecimentos críticos, equipamento e combustível.
Explosão nuclear
Uma explosão nuclear combina estragos de larga escala com dispersão de
material radioactivo. Ao contrário dos incidentes convencionais massivos,
um grande número de vítimas de traumatismos numa ampla área pode con-
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sumir os componentes sanguíneos disponíveis na capacidade máxima de
funcionamento dos hospitais. Como consequência da explosão, os doentes
com toxicidade radioactiva grave poderão ter a hematopoiese comprometida e necessitarão de transplante de medula óssea (ver Parágrafo 10.1.10,
incidentes radiológicos).
Será necessária, como parte da resposta de emergência geral, uma coordenação nacional para o fornecimento e necessidade de componentes sanguíneos
e células progenitoras hematopoieticas. Se o incidente ocorrer noutro local
do mundo, poderá haver a necessidade de dádivas de células estaminais compatíveis.
Explosão
Uma grande explosão resultante dum acidente de origem industrial, militar
ou de material inflamável, ou de ataque terrorista ou ataque à bomba, pode
causar uma elevada taxa de mortalidade. Os sobreviventes podem necessitar
de ressuscitação e de cirurgia com terapêutica transfusional. Os stocks locais
de componentes sanguíneos precisarão de ser avaliados para adequação e
eventual aumento. Após este tipo de eventos ocorrem oscilações na comparência de dadores de sangue, pelo que anúncios públicos coordenados sobre
o fornecimento de sangue são úteis para se obter o equilíbrio adequado entre
fornecimento e necessidade.

10.1.10 Desastres tecnológicos
Os desastres tecnológicos são subdivididos em acidentes industriais, químicos, radioactivos e falha energética numa área de duração considerável.
Acidentes industriais
Os acidentes industriais como fogo, colapso de edifícios, estradas, pontes ou
explosões podem resultar em destruição em larga escala e um número de vitimas muito variável. Se o acidente (como um incêndio) envolver o serviço de
sangue, o stock de sangue deve ficar em quarentena até que a segurança, pureza e viabilidade possam ser determinados. Os acidentes que não envolvam
directamente o serviço de sangue podem ou não requerer apoio de sangue,
dependendo do tipo e número de vítimas. O público responde frequentemente com a dádiva de sangue com o objectivo de ajudar.
Incidentes químicos
A maior parte dos incidentes químicos (industriais, terroristas ou domésticos)
não aumentam de forma imediata a necessidade de produtos sanguíneos,
embora os “agentes de sangue” ou componentes de mostarda nitrogenada
possam trazer complicações que impliquem, mais tarde, um apoio de produtos sanguíneos. Dependendo do tipo de químico, da direcção, da projecção
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e da velocidade do vento, o serviço de sangue poderá ter pouco tempo para
reagir. Os ocupantes dos serviços de sangue poderão ser orientados pelas autoridades locais para um abrigo local até que a nuvem/névoa se dissipe. As
colheitas de sangue podem ser perdidas, o transporte do sangue colhido nas
unidades locais poderá ser afectado negativamente. Alguns químicos militares e industriais podem requerer uma descontaminação específica de edifícios e veículos e a administração de antídotos a pessoas nas áreas afectadas.
Os serviços de sangue devem estar preparados para minimizar o impacto negativo de um incidente químico, assegurar o restabelecimento das operações
e proteger as equipas, dadores e voluntários.
Incidentes radioactivos
Uma dispersão acidental ou terrorista de material radioactivo pode ter um
espectro de efeitos biológicos diferente, dependendo do seu tipo, quantidade,
semi vida (persistência ambiental e interna) e das partículas emitidas (distância de penetração). Nos serviços de sangue, o cesium-137 (Cs-137) dos irradiadores de sangue pode tornar-se problemático no caso de quebra catastrófica de barreira ou aquisição por terroristas. A toxicidade da radiação incluí
a supressão de hematopoiese, e as vítimas poderão precisar de transfusão de
eritrócitos, plaquetas e granulócitos: o transplante de células estaminais poderá ter de ser considerado.
Nos locais onde a radiação está amplamente dispersa, as colheitas de sangue devem ser encurtadas se o público (equipa e dadores) for aconselhado
a manter-se no refúgio local por um período de tempo durante a avaliação e
início do enfraquecimento dos radioisótopos. Os dadores de sangue poderão
necessitar de avaliação extra e testes laboratoriais (contagem de linfócitos)
seja por terem tomado medicação anti-radiação ou por terem alguma evidência de exposição devido a sintomas (ex. vómitos).
Falha energética numa área ampla
Uma falha energética que afecte uma grande zona poderá pôr em risco o armazenamento de sangue. Os geradores de apoio funcionam apenas enquanto o combustível não terminar. O reabastecimento de combustível poderá
ficar em causa porque é necessária energia para bombear o componente e,
com a falha energética, a necessidade será maior. A colheita de sangue será
também interrompida, o que poderá ter um impacto de cinco a sete dias
quando termina o stock de plaquetas e sem terem sido colhidas mais.

10.1.11 Conclusão
O fornecimento de componentes sanguíneos suficiente e adequado é uma
parte importante da preparação para situações de emergência em caso de
desastre. Requer um sistema robusto e bem desenvolvido de fornecimento
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de sangue, trabalhadores treinados e bem equipados com instalações bem
equipadas, combinadas com um plano de emergência pensado, flexível, baseado em evidência e numa cooperação eficiente entre serviços de sangue e
Autoridades civis/militares. A gestão de dadores, voluntários e multidões assim como o trabalho com os media é vital para a cadeia de fornecimento de
sangue que deve ser especial e cuidadosamente planeada e posta em prática
durante situações de desastre.
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SECÇÃO

10.2

MEDIA

10.2.1 Introdução
Como lidar com os (mass) media é um aspecto que requer especial atenção.
Esta secção descreve o contexto mediático aplicável aos serviços de sangue.
Salienta a importância de escolher o meio adequado para diferentes grupos
alvo. Para efeitos de comunicação, fornece regras de ouro para lidar com os
média.

10.2.2 Media, definições
O termo “media” não é fácil de definir. Está à nossa volta, no seu antigo significado de “ambiente”, mas nos dias de hoje evoluiu.
O Oxford Dictionary define média como “os meios da comunicação em massa,
especialmente televisão, rádio e jornais colectivamente”. O termo relacionase também com o mundo da tecnologia da informação, comunicação e entretenimento dirigido a uma imensa audiência. Nos últimos anos, o desenvolvimento de tipos de tecnologia de comunicação tiveram um impacto tremendo
no dia-a-dia e são impossíveis de evitar. Os dispositivos media são atractivos
para todos os que têm uma mensagem a comunicar.
Desde o início das formas orais, conhecemos agora um vasto leque de sistemas electrónicos, que enriquecem qualquer forma de comunicação. Houve
um importante desenvolvimento nos estilos de comunicação escrita, impressão, telegrafia, jornalismo e audiovisual.
Marshall McLuhan, um teorista de media famoso, disse há quase cinquenta
anos atrás: “O meio é a mensagem” 12. Portanto, escolher a ferramenta correcta para comunicar pode ser mais importante do que o real conteúdo da
mensagem. As palavras de McLuhan têm sido analisadas por muitos teóricos
ao longo dos anos. Uma boa interpretação é dada por Lance Strate em 200813:
“As palavras que pensamos para nós próprios parecem diferentes de quando as proferimos alto. As palavras que escrevemos têm a qualidade de permanência, distância e impessoalidade em comparação com o discurso. Na
mesma linha, a informação não existe no vácuo. Pode ser encontrada a andar
em ondas rádio ou corrente eléctrica ao longo dos fios, ou alojada em forma
magnética ou óptica. Ou a informação pode ser encontrada na sequência de
químicos que constituem o ADN e o ARN. O código e o modo como a informação é usada irá determinar quem terá acesso aos dados e quem controla a sua
disseminação, que quantidade de informação será distribuída, quão rápido
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será transmitida, quão longe chegará, quanto tempo estará disponível e de
que forma será apresentada. Do mesmo modo que estas variáveis mudam,
também muda a mensagem que está a ser comunicada.”
Usar os media não é tão simples como parece: há muitos aspectos a serem
considerados. De quem se tenta captar a atenção? Quais os seus canais media favoritos? A intenção é construir, provocar ou invocar uma imagem? Felizmente, a abundância de escolhas é usada amplamente pelas pessoas responsáveis pelo angariação de dadores.
O questionário DOMAINE sobre gestão de dadores na Europa (ver Capítulo 2)
reflecte claramente o amplo uso e importância dos media. A gestão de dadores lida com dois aspectos perfeitamente distintos da utilização dos media.
Primeiro, o modo como os próprios serviços de sangue usam e aplicam os media na sua estratégia de gestão de dadores e a prática diária. Segundo, o modo
como os media (TV e jornais) reportam o trabalho e propósito dos serviços de
sangue.

10.2.3 Utilização dos media pelos serviços de sangue na gestão de
dadores
A importância dos media entre outros métodos de angariação
Qualquer serviço de sangue usa muitos métodos de angariação e retenção/
fidelização. Os Capítulos 5 e 6 abordam estas duas etapas na gestão de dadores com mais detalhe. O questionário DOMAINE mostra que várias ferramentas media são utilizadas tanto para angariação como para manutenção.
•
•
•

Anúncios na televisão e rádio nacional e local;
Anúncios nos jornais e revistas nacionais e locais;
Anúncios em websites.

Cerca de 80% dos serviços de sangue usam websites, rádios e jornais locais.
Mais de metade usam os canais media nacionais e 40% usam anúncios em
revistas. A baixa prioridade das revistas é explicada pela baixa frequência de
publicação e tempo de preparação relativamente longo. Estes são os dois métodos relativamente novos:
•
•

Cooperar com empresas de redes móveis para publicidade;
Telefonar a pessoas que indicaram o seu interesse na dádiva através do
preenchimento de um questionário.
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Os media e a sua adequação aos diferentes grupos de dadores
Na escolha do meio correcto, o princípio mencionado acima “o meio é a mensagem” mantém-se aqui em todo o seu potencial. A escolha da ferramenta
media correcta vem primeiro e apenas depois o próprio conteúdo da mensagem. Não é surpreendente, portanto, que o questionário DOMAINE mostre
que 88% dos serviços de sangue europeus diferenciem os media adequados
para as gerações mais jovens e gerações mais velhas.
Muitos serviços de sangue orientam o angariação para jovens – estudantes de
ensino secundário e universitário. É mais provável que as novas tecnologias,
internet, material virtual, mensagens SMS e e-mails tenham mais resultados
junto dos jovens. Os media convencionais, como a TV, a rádio e os jornais, funcionam melhor para dadores potenciais mais velhos. As novas gerações adoptam as novas tecnologias com mais frequência e facilidade. É importante, não
ser ultrapassado por essas tecnologias , dado que a linha entre os media convencionais e não convencionais está sempre a alterar-se.
Uso efectivo dos media
Em geral, os serviços de sangue não monitorizam a relação custo-eficácia na
sua estratégia ou política de angariação. Na maior parte das campanhas, o
sucesso é medido simplesmente pelo número de novos dadores registados.
Dá a entender que o número de dadores recrutados é o único indicador do
sucesso, independentemente dos custos.
Televisão nacional: De acordo com os resultados do questionário DOMAINE
a eficácia dos anúncios na televisão nacional partilha o primeiro lugar com os
métodos de angariação dador-recruta-dador no angariação de dadores, mas
ambos diferem largamento em termos de custo, já que os primeiros podem
ser muito dispendiosos.
Rádio e televisão locais: Outras ferramentas media no top 10 dos métodos
de angariação mais eficazes são os anúncios nas rádios e TV locais, e nos jornais locais e nacionais.

Dador-recruta-dador Estes métodos são baratos e directos, se utilizados sabiamente.
Websites: Surpreendentemente, os websites não são considerados métodos de angariação eficientes. Tal levanta a questão se os serviços de sangue
subestimarem a influência da internet. Ao mesmo tempo, a maior parte dos
serviços de sangue estão convictos que as ferramentas digitais são a escolha
dos jovens. Se os media convencionais e não convencionais foram utilizados
em simultâneo, é concebível que os métodos convencionais sejam mais eficientes. Considerando que o envelhecimento da população constitui um problema na maior parte dos países europeus, o angariação de jovens e pessoas
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de meia idade tornar-se-á a questão chave muito rapidamente. Encontrar a
abordagem certa deve ser uma prioridade.
Os Capítulos 5 e 6 contêm vários exemplos da utilização eficaz dos média.

10.2.4 Lidar com os media. Alguns conselhos práticos
Os média e os seus objectivos
Utilizar os media é muito importante para a construção da imagem e é frequentemente uma boa ideia “estar na baila”. Contudo, existem várias armadilhas ao lidar com os media. É crucial ter presente o modo como os media
funcionam quando se pretende transmitir mensagens através destes canais.
Independência jornalística: É importante saber que os jornalistas e os media actuam fora do controle do serviço de sangue. Liberdade de imprensa
implica que ninguém pode assumir ou assegurar que os média irão publicar
exactamente a mensagem transmitida. Podem dar a sua própria interpretação da informação fornecida pelo serviço de sangue, que tanto pode ser positiva como negativa.
Considerações comerciais: Os media perseguem os seus próprios objectivos: preferem vender a dar informação. O valor das notícias vem primeiro no
que toca a escolhas. Notícias mais valiosas vendem mais facilmente que as
menos valiosas. Por exemplo, o valor de uma notícia de um doente a morrer
duma transfusão errada pode ser múltiplo do facto “rotineiro” de que milhares de vidas foram salvas no ano passado. Subsequentemente, o seu objectivo
pode ser directamente oposto ao objectivo do serviço de sangue.
Contactar os media
Atrair a atenção: Os serviços de sangue podem activamente pedir ajuda
dos media, chamando a atenção para a publicação de notícias relacionadas
com a dádiva ou a sua organização. É uma boa maneira ( e relativamente
barata) de atrair a sua atenção – notícias e novidades relacionadas com a
dádiva. A visita de pessoas públicas ao serviço de sangue, a abertura de um
novo serviço, a implementação de um novo método de colheita ou a introdução de um e-projecto para dadores, são bons exemplos do que pode ser
uma notícia.
Novos desenvolvimentos científicos: Há muitos outros aspectos que merecem a atenção do público e dos media; por exemplo, novos desenvolvimentos
no mundo da transfusão atrairão a atenção dos media e possivelmente geram interesse em potenciais dadores.
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Apelos ao Publico: Convites em geral e informação prática para doar são
efectivamente trazidos a público pelos media. Esta informação e apelos podem ser difundidos de muitas maneiras, sendo as seguintes as mais frequentes:
•
Publicações – artigos em jornais, revistas ou na internet.;
•
Notícias – TV, jornais, portais na internet;
•
Avisos.
Para além das publicações editoriais ou do website dos serviços de sangue, as
organizações dos media são as primeiras a trazer as notícias para o público.
Conferência de imprensa e entrevistas: Conferências de imprensa e entrevistas são formas importantes de contacto com a imprensa. Conferências de
imprensa claras, factuais e actualizadas são uma ferramenta importante que
ajuda a garantir a qualidade da informação a difundir. Mas, claro, a iniciativa
das entrevistas depende dos media.
Alguns pontos de interesse na ligação com os media estão listados nas caixas
6 e 7.
As características das mensagens para os dadores e público em geral podem
ser divididas em três categorias:

Caixa 6. Regras de ouro em comunicados de imprensa
•
•
•
•
•
•
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Box 7. Regras de ouro nas entrevistas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar bem preparado;
Responder ao entrevistador, mas dirigir-se ao público enquanto o
faz;
Ter todas as respostas documentadas;
Não fornecer informação não documentada. “Não sei”, pode ser a
resposta perfeita;
Sublinhar sempre o aspecto positivo do assunto, sem negar o lado
negativo;
Manter-se focado na sua mensagem;
Ser consistente;
A transparência e sinceridade compensam. Para esconder assuntos
e distorcer factos é necessário um livro completo para manter todos
os factos distorcidos e escondidos. Tal está condenado ao fracasso;
São sempre levantadas questões não esperadas. Use-as para se
referir o seu assunto;
Não preencha momentos de silêncio com novas mensagens. Não
dizer nada ou, se inapropriado, dizer a mesma mensagem de forma
diferente.

1. Mensagens informativas directas
•
Elementos educacionais, artigos científicos conhecidos ou entrevistas
escritas em jornais e revistas e talk shows na rádio ou TV;
•
Notícias sobre novidades ou eventos;
•
Recurso a celebridades ou personalidades reconhecidas como positivas
nos media;
•
Mensagens pacíficas.
2. Questões emocionais ou sensíveis
•
Provocar mensagens, como
Histórias de doentes;
Histórias sobre a percepção da intenção diminuir ou motivação
para doar;
•
Eventos adversos graves em pequena escala, como reacções adversas
graves em doentes ou dadores.
3. Alta sensibilidade dos media e questões políticas
•
Apelos de sangue urgentes ou de “alerta vermelho”;
•
Incidentes graves, como morte de dadores ou doentes, pandemias, acidentes e desastres de larga escala.
Lidar com as tecnologias de informação e os media é um aspecto importante da gestão de dadores moderna. Tratados prudentemente podem facilitar
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muito a gestão de dadores. Para concluir, alguns comentários sobre a importância do papel dos media:
•

•

•

Actualizar regularmente o repertório de ferramentas media, para fomentar a criatividade. Lembrar que para além dos media convencionais,
os não convencionais também existem. O “ruído” comunicacional é inevitável.
Uma má atenção por parte dos media não é melhor que nenhuma atenção. Pelo contrário, os dadores e especialmente os potenciais dadores são
muito sensíveis a apelos carregados de emoção. Muito frequentemente,
a atenção negativa tem um forte impacto negativo e pode traduzir-se em
grandes perdas de dadores;
É perigoso repetir apelos desesperados ao público. Gradualmente tornam-se ineficazes.
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SECÇÃO

11.1

QUALIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS

11.1.1 Introdução
Entre os vários factores que têm impacto na eficácia e na segurança do fornecimento de sangue, ter uma boa equipa nos serviços de sangue é muito
importante para todo o sistema. Os novos elementos devem aprender os aspectos relevantes da gestão de dadores de sangue, que não são ensinados nas
escolas. Descrições claras dos trabalhos, linhas hierárquicas bem definidas e
forte compromisso são os pilares do bom funcionamento da gestão de recursos humanos. A diversidade de trabalhos e o modo como os serviços de sangue estão organizados nos países europeus implica descrever os primeiros e
as linhas hierárquicas, que estão fora do âmbito deste manual. Aqui, focamse as competências, as atitudes e a formação.
Esta secção tem como objectivo especificar as categorias de pessoal e qualificações, descrever e discutir o papel dos voluntários e dos indicadores de
desempenho.

11.1.2 A importância de ter bons funcionários
Manter a disponibilidade de sangue seguro e suficiente é o principal objectivo
dos serviços de sangue: funcionários, tanto individual como colectivamente,
contribuem para atingir esta meta. Aplicar os princípios de uma boa gestão de recursos humanos aos funcionários serve vários propósitos1. Permite
o uso óptimo e o desenvolvimento dos conhecimentos e competências dos
elementos da equipa e encoraja métodos de trabalho eficientes, grande produtividade, compromisso e satisfação. Tudo isto resulta em níveis baixos de
absentismo-doença e baixo turnover de funcionários.

11.1.3 Cargos e qualificações necessárias na gestão de dadores
Há vários cargos envolvidos no processo de gestão de dadores. Embora os títulos exactos possam variar entre países, em geral, existem as seguintes posições:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Assistentes a dadores, não qualificados para venopunção;
Equipas de comunicação, marketing e relações públicas;
Equipa para gestão de dadores, incluindo para call centre;
Elementos de apoio, como para finanças e controle e facilitar a gestão;
Garantia de qualidade;
Transporte;
Voluntários em várias tarefas, como catering para os dadores e postos
de trabalho administrativos;
Outros postos de trabalho, específicos em cada país.

Os dados do questionário DOMAINE sobre gestão de dadores na Europa mostra que a maior parte do equivalente a tempo integral (ETI) na gestão de dadores é reservada para enfermeiras, seguidas dos assistentes a dadores não
qualificados para venopunção.
As Directivas da Comissão Europeia não fornecem orientações detalhadas sobre as qualificações necessárias das equipas: apenas é dada regulamentação
geral. Todos os elementos envolvidos nas actividades de transfusão de sangue devem ser competentes e qualificados para desempenhar as suas tarefas
e devem receber formação em tempo útil, regular e qualificada2, 3. Não são
dados detalhes para a formação necessária, treino preparatório e competências. Podem ser incluídos requisitos de qualificação mais detalhados na legislação nacional ou nas orientações dos próprios serviços de sangue, como
qualificações médicas, de enfermagem ou outra educação e treino nos cuidados de saúde.
De forma a ter a pessoa certa no cargo certo, o angariação e treino de funcionários adequados são importantes. Ao contratar novas pessoas sem experiência específica ou formação para as novas funções, pode ser oferecida
formação específica para tal, como por exemplo, para atender os dadores (a
Secção 11.2 contém mais informação sobre treino).

11.1.4 Competências gerais: conhecimentos, aptidões e atitudes
A gestão de dadores de sangue requer competências gerais e profissionais
que compreendam uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes.
As áreas das competências profissionais estão incluídas nas competências
listadas na Caixa 1.
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Caixa 1. Competências profissionais para a gestão de dadores
Básicas
•
Conhecimento sobre sangue e práticas dos serviços de sangue;
•
Compreender o país, as pessoas e a sua cultura, incluindo as minorias.
Médicas
•
Competências básicas de enfermagem;
•
Técnicas de venopunção;
•
Procedimentos da dádiva de sangue;
•
Gestão da saúde e segurança dos dadores;
•
Gestão dos incidentes e reacções adversas, incluindo primeirossocorros.
Comportamentais
•
Motivação, capacidade para compreender a psicologia dos (não)
dadores
•
Coordenação com dadores, associações de dadores e serviços de
sangue;
•
Planeamento o material de informação, educação e comunicação
(IEC);
•
Avaliação dos programas lançados;
•
Aconselhamento.
De Gestão
Organização de sessões de dádiva de sangue;
Assistência para minimizar emergências e escassez de sangue;
Administração, incluindo manutenção de registos;
Trabalho com computadores

Conhecimento e experiência
A gestão e dadores de sangue exige informação e conhecimento de diferentes
disciplinas, como as ciências médicas, a sociologia, a psicologia, as ciências
biomédicas, as ciências da comunicação e as ciências das organizações. As
pessoas com experiência em biociência, ciências sociais, ciências da gestão,
medicina transfusional, serviços de sangue, hematologia, patologia, medicina, cirurgia, educação, psicologia, comunicação, relações públicas, éticas
ou literatura poderão estar preparadas para trabalhar na gestão de dadores
através de programas de treino especiais preparados para especialistas na
área. O seu conhecimento básico especializado requer geralmente actualização e treino adicional em áreas específicas da gestão de dadores.
Aptidões
A Caixa 2 mostra as aptidões que todos os elementos das equipas de gestão
de dadores de sangue devem ter tanto no seu desempenho diário como nas
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avaliações de desempenho. Estas competências são igualmente importantes
para todos os requisitos de capacidades na gestão de dadores de sangue.

Caixa 2. Aptidões gerais
•
•
•
•
•
•
•

Aptidões relacionadas com as tarefas, como venopunção;
Capacidade de trabalho em equipa e de resolução de problemas;
Aptidão para comunicação escrita e oral;
Controlo de mudança;
Reportar incidentes;
Gestão de qualidade;
Protecção e segurança.

Aptidões específicas adicionais
Para além destas aptidões gerais, são necessárias também aptidões específicas para gerir as equipas, como descrito na Caixa 3.

Caixa 3. Aptidões adicionais para gerir equipas
•
•
•
•
•
•

Aptidão para planear: capacidade para conduzir um planeamento
na gestão de dadores de sangue para áreas geográficas. Compreensão do planeamento de transporte e infra-estruturas
Aptidões informáticas: competências na utilização do Word, competência de uso de programas de estatística descritiva e de sistemas de gestão de informação de dadores de sangue;
Aptidões organizacionais: capacidade para organizar brigadas;
Aptidões comunicacionais eficazes em relações públicas, apresentações de dados de dádivas de sangue, relatórios técnicos por
escrito;
Aptidões linguísticas: Fluente em uma ou mais línguas para além
da nativa;
Aptidões analíticas: compreensão das análises demográficas, conhecimento das análises estatísticas básicas

Atitudes cruciais
As atitudes descritas na Caixa 4 são consideradas qualidades gerais das equipas envolvidas na gestão de dadores de sangue:
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Caixa 4. Gerais
•
•
•
•
•
•
•

Compaixão e empatia;
Compreensão;
Paciência;
Cortesia;
Imaginação e inovação;
Entusiasmo e vigor;
Forte motivação, convicção e dedicação.

Atitudes desejáveis
São apresentadas atitudes adicionais desejáveis para gerir as equipas na
Caixa 5.

Caixa 5. Atitudes adicionais para gerir equipas
•
•
•

•
•
•

11.1.5

Lealdade;
Reconhecimento que o sangue é um produto valioso e deve ser
tratado com muito cuidado;
Compromisso na prestação de um excelente serviço aos dadores de
sangue, tratando com uma atitude positiva e proactiva que demonstre interesse em ajudar dadores de sangue e dar mais sempre
que necessário;
Cumprimento dos compromissos atempadamente e de modo eficaz
e manter os dadores de sangue adequadamente avaliados quando
ocorrem atrasos
Audição dos dadores activa e pacientemente para assegurar que as
suas necessidades e expectativas são bem compreendidas antes de
fornecer um serviço;
Reconhecimento que cada dador de sangue é um indivíduo único e
importante para a cadeia de fornecimento de sangue.

Tarefas e responsabilidades

O processo de gestão de dadores compreende uma variedade de tarefas. Essas tarefas são divididas entre os vários cargos nas equipas. Deve estar disponível uma descrição actualizada das tarefas por cada cargo e por cada funcionário, descrevendo claramente as suas responsabilidades3. Para além disso, é
recomendado um gráfico organizacional mostrando a estrutura hierárquica
da organização e definição de responsabilidades4.
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11.1.6

Multi-tarefas

Particularmente na colheita de sangue, as tarefas são tradicionalmente feitas por equipas compostas por funcionários que têm as suas tarefas bem delineadas e separadas. Ao longo dos anos, mais equipas têm mudado para uma
abordagem “multi-tarefa”. Funcionários multi-facetados podem desenvolver
um leque de tarefas diferentes dentro da equipa; por exemplo, funcionários
que registam os dadores comparecentes podem seleccionar dadores durante a brigada e fazer venopunções. Evidentemente, a combinação de tarefas
pelo mesmo profissional pode ser apenas feito dentro das especificações do
sistema de qualidade existente. Equipas multi-facetadas exigem uma clara
descrição das tarefas e responsabilidades.
Equipas polivalentes também têm várias vantagens, como descrito na Caixa 65.

Caixa6. Vantagens da polivalência
•
•
•
•
•
•

11.1.7

As equipas são flexíveis;
Os funcionários conhecerem melhor o fluxo de trabalho;
Os funcionários estarem melhor preparados para antecipar problemas ou requisitos de outras tarefas;
Os funcionários poderem assumir outras tarefas quando houver
absentismo;
Os funcionários poderem ser mudados para outras posições em
picos de trabalho da operação;
Os trabalhos manterem-se interessantes e desafiantes.

Indicadores de desempenho para gestão de recursos
humanos

A Secção 3.3 descreve vários indicadores de desempenho (ID) que permitem
a aferição dentro e entre os serviços de sangue. De modo a avaliar os recursos
humanos, podem ser utilizados, os seguintes ID, de acordo com os indicadores de desempenho da gestão de recursos humanos.
•
•
•

Número de funcionários (a tempo inteiro, part time, freelancers);
Reorganização;
Absentismo.

Para além disso, os seguintes ID são relevantes:
•
•
•

Nível de formação de todos os trabalhadores;
Número de voluntários na gestão de dadores;
Número de horas que os voluntários despendem na gestão de dadores;
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•

11.1.8

Rácio das horas de trabalho produtivas da equipa de dádiva para o número total de horas das equipas de dádiva. Horas directas, produtivas,
são aquelas em que os dadores podem visitar a sessão de dádiva, (ex.
horário de abertura). Horas não produtivas mas remuneradas, incluem
tempo de viagem da equipa de dádiva, e tempo necessário para preparar
e estabelecer o local móvel de colheita.

Voluntários

Em vários países europeus, os voluntários são envolvidos no processo de gestão de dadores. Os serviços de sangue recebem ajuda tanto de voluntários
individuais como de organizações voluntárias como a Cruz Vermelha. Tipicamente, são envolvidos na angariação e manutenção de dadores e nas actividades durante as sessões de dadores, como catering, tarefas administrativas
e prestação de cuidados pós-dádiva. O questionário DOMAINE mostra que a
maior parte dos serviços de sangue que responderam (76%) trabalham com
voluntários, dos quais, 57% utilizam a ajuda dos voluntários para promover
sessões de dádiva, enquanto 52% são assistidos por voluntários nas actividades de angariação de dadores, como lembrá-los das sessões de dádiva agendadas (sob orientação de um coordenador de dádiva de sangue qualificado
dum serviço de sangue). Mais ainda, 38% recorrem aos voluntários para o
processo de dádiva, como para prestar cuidados pós-dádiva.
Aptidões dos voluntários: A Directiva da UE 2002/98/CE2 não menciona ou
especifica se os voluntários que facilitam o trabalho dos serviços de sangue
têm de ter qualquer qualificação especial. De facto, não são necessárias aptidões em especial. Por exemplo, os voluntários que trabalham na Cruz vermelha têm experiências sociais e económicas, talentos e competências diferentes. Parece que todos os serviços de sangue agradecem tais contribuições
inestimáveis pela facilitação do seu trabalho, especialmente em termos de
assistência auxiliar.
Com frequência, os serviços de sangue não têm políticas relativas a que indivíduos constituem os voluntários adequados. Há sempre espaço para mais
voluntários, cuja contribuição para a cadeia de sangue seguro e contínuo é
inestimável. São recomendados programas especificamente para voluntários, de forma a coordenar as actividades das equipas e voluntários.
Voluntários e dadores: Os dadores relacionam-se bem com os voluntários
e são frequentemente encorajados por eles a doar sangue, especialmente
quando eles próprios são dadores. Para além disso, envolver voluntários de
minorias étnicas pode ser vantajoso, especialmente quando são feitos esforços para recrutar dadores de sangue destes grupos de modo a atender os
doentes de minorias étnicas. Dadores potenciais destes grupos não se sen-
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tem diminuídos por barreiras linguísticas e relacionam-se bem com os seus
compatriotas.
A utilização de um contrato com os voluntários, onde estão descritas as tarefas, expectativas mútuas e seguro especial providenciado pelo serviço de
sangue é muito recomendado.
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SECÇÃO

11.2

FORMAÇÃO

11.2.1

Introdução

Assegurar a competência da equipa do serviço de sangue é um elemento crucial para sustentar a disponibilidade de sangue seguro. Uma boa gestão de
dadores requer competências específicas, aptidões e atitudes e a formação
de toda a equipa é um requisito legal e responsabilidade do serviço de sangue. Tal treino deve ser cuidadosamente planeado e a sua qualidade avaliada
numa base regular.
O propósito desta secção é orientar os serviços de sangue nos países da UE a
conhecer as necessidades de formação na gestão de dadores de sangue, de
forma a melhorar a sua capacidade para colher quantidades suficientes de
sangue e componentes sanguíneos de qualidade e responder às necessidades
de transfusão dos doentes.
Esta secção tem como objectivo discutir o treino contínuo da equipa e avaliar
os critérios de eficácia da formação.

11.2.2

A importância da formação

A formação ajuda a aumentar o conhecimento e a optimizar as competências
dos funcionários, beneficiando os objectivos estratégicos do serviço de sangue. Competências e conhecimento podem ser aumentados a cada nível, que
contribuí tanto para o desenvolvimento individual como para os objectivos
da equipa. O treino pode aumentar a compreensão das metas organizacionais e, ao mesmo tempo, aumentar o desempenho e a produtividade.
As Directivas da Comissão Europeia requerem que todos os funcionários envolvidos nas actividades de transfusão de sangue sejam competentes a desenvolver as suas tarefas e recebam treino periódico e relevante2. Os serviços
de sangue são obrigados a providenciar treino inicial e contínuo para todos,
apropriado ao seu trabalho específico. Devem ser mantidos registos de formação3. Adicionalmente, o Conselho da Europa requer que esta formação inicial e contínua aborde os princípios e práticas relevantes da medicina transfusional4.
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11.2.3

A educação e o ciclo de formação

Há cinco passos cíclicos fundamentais a serem considerados ao implementar
um programa de educação e formação contínua nos serviços de sangue.

1.
de formação

2. Estabelecer objectivos
de formação

5. Avaliar os resultados
da formação

4. Realizar a formação

3. Seleccionar métodos
de formação

Figura11.1 Ciclo de formação. Consultar o texto para mais informações.

1. Identificar as necessidades de formação
As necessidades de formação devem ser avaliadas pela determinação dos
conhecimentos e aptidões necessárias para cada tarefa específica e pela
pessoa responsável pela formação. O número de funcionários que requerem formação deve ser estabelecido em conjunto, e de acordo com a formação disponível. Deve ser efectuada uma avaliação base do conhecimento e
das práticas, para identificar áreas que precisam de melhoramentos e estabelecer alvos de formação e educação. Esta avaliação assegurará também
um melhor uso de recursos e o aumento da eficiência que pode melhorar
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as relações de trabalho, comunicação e ligação entre equipas e gestores.
Os dois métodos frequentemente utilizados para reunir informação sobre
o conhecimento e práticas existentes são questionários e observação presencial.
2. Estabelecer objectivos de formação
Os objectivos de formação devem ser determinados e comunicados entre
as equipas e gestores.
3. Seleccionar métodos de formação
Devem ser seleccionados os métodos de ensino, baseados nas necessidades identificadas de formação dos grupos e nos recursos disponíveis. Um
programa de formação eficaz requer liderança e total compromisso dos
gestores seniores do serviço de sangue. Há várias formas de treino disponíveis: numa sala de aula, ensino no local de trabalho, auto-aprendizagem e
e-learning e métodos de formação do formador.
A formação no local permite que os programas sejam desenhados de acordo com as especificidades dos serviços de sangue e providencia orientação
precisa em todos os aspectos práticos do desenvolvimento do programa.
Desde modo, é facilmente adaptável aos requisitos legais para que os funcionários tenham provas demonstráveis da formação, conhecimento e
competências nas tarefas que desempenham. Os curricula para os programas de treino devem ser preparados de acordo com essas necessidades.
4. Realizar a formação
Escolher as instalações e o horário de formação adequados são passos importantes da organização. Os formadores devem ter reconhecimento por
parte dos formandos para que tenham os resultados correctos. Não se deve
hesitar em mudar o formador, se o “clique” entre o formador e formandos
não existir ou se for insuficiente.
5. Avaliar os resultados da formação
As necessidades de treino devem ser avaliadas regularmente, dado que os
conhecimentos e competências podem ficar desactualizados. Estes elementos necessários para cada actividade profissional devem ser avaliados
periodicamente, dado que novas técnicas e conhecimento emergentes podem mudar as necessidades de treino.
Conteúdo programático da formação
No seguimento das competências mencionadas na Subsecção 11.1.4, os conteúdos programáticos devem incluir os seguintes tópicos. A escolha destes e o
nível de formação depende das tarefas e trabalhos envolvidos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação inicial que aborde o processo geral dos bancos de sangue;
Formação inicial que aborde os conhecimentos e aptidões específicos relacionados com o cargo desempenhado ;
Formação específica para o cargo, como venopunção e prestação de cuidado aos dadores;
Medicina transfusional ou Hematologia;
Gestão de qualidade, com referência especial às Boas Práticas de Fabrico (Good Manufacturing Practice -GMP) e Procedimentos Operacionais
Normalizados (PON) ;
Formação em primeiros-socorros;
Programas de gestão para cargos de chefia;
Aptidões comunicacionais;
Assistência ao utente;
Formação em tecnologias de comunicação e informação;
Lidar com reclamações;
Formação para voluntários.

Programa de formação DOMAINE para gestão de dadores
A qualidade da gestão de dadores assenta na competência e formação apropriada e periódica dos funcionários. Até agora não havia programas de formação públicos com conteúdos formativos definidos para a gestão de dadores
de sangue. Contudo, em 2011 o projecto DOMAINE providenciará um programa de gestão de dadores para serviços de sangue. Este será baseado neste
Manual DOMAINE para gestores de Dadores.

11.2.4

Avaliar a eficácia da formação

A formação das equipas é um processo contínuo. Os novos elementos recebem treino inicial e os funcionários já empregados no serviço de sangue recebem formação contínua de modo a acompanhar o conhecimento actual e
aptidões necessárias.
Avaliação das equipas: A Directiva 2005/62/CE2 da Comissão Europeia estabelece que as competências dos funcionários devem ser avaliadas regularmente. O Conselho da Europa acrescenta que aqueles devem uma avaliação
das competências apropriada às suas tarefas específicas e que isto deve, pelo
menos, incluir boas práticas e conhecimento relevante em microbiologia e
higiene.
A avaliação do conhecimento teórico e das competências práticas é necessária para compreender ou medir os resultados da aprendizagem e aptidões assim como para fornecer informação para um ensino mais eficiente.
Um sistema de gestão de registos deve ser desenvolvido para a formação. A
avaliação do programa de ensino em relação a objectivos pré-determinados
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pode ajudar a determinar a eficácia geral de vários componentes incluindo
a aprendizagem do participante, eficácia do formador, ambiente de ensino,
uso de recursos e impacto organizacional. O compromisso e a manutenção
do dinamismo assegurará elevados níveis de sensibilização e motivação da
equipa na (e para a) continuação da formação.
Avaliação da formação: A Directiva 2005/62/EC2 da Comissão Europeia requer avaliações periódicas aos programas de formação. Tais programas devem ser periodicamente revistos e a eficácia dos cursos de formação periodicamente avaliada3. A formação e competências devem ser documentadas e
deve ser mantido um registo de formação para cada funcionário.
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SECÇÃO

12.1

QUESTÕES
BÁSICAS

12.1.1

Introdução

Muitos serviços de sangue usam tecnologias de informação e sistemas informáticos não só na gestão de dadores e colheita, mas também em todos os
processos da cadeia transfusional, do dador ao receptor. O primeiro objectivo
da utilização destas tecnologias e equipamentos é garantir a fiabilidade da
rastreabilidade das acções e dos produtos (intermediários) em todo o processo. Para além deste objectivo primário, há ainda outros.
Primeiro, os sistemas de informação melhoram a segurança dos dadores e
receptores. Segundo, simplificam o processo de dádiva e ajudam os profissionais a cumprir de forma sistemática os regulamentos e requisitos legais.
Por fim, mas não menos importante, facilitam a gestão do processo de dádiva
possibilitando a recolha de informação.
Este capítulo não é escrito para gestores de sistemas de informação. É escrito
para gestores de dadores, incluindo profissionais com actividades relacionadas com os dadores, realçando os princípios mais relevantes dos sistemas
informáticos e chamando a atenção dos aspectos com interesse, quando se
adquirem (novos) sistemas informáticos.
•
•

12.1.2

Funções: O que se pode esperar de sistemas informáticos para dadores
de sangue e gestão de dadores?
Processos: Que passos da gestão de dadores podem beneficiar de um
sistema informático?

Gestão da informação de dadores

A avaliação DOMAINE na gestão de dadores na Europa mostrou que a grande
maioria dos serviços de sangue usam sistema informatizados para registo de
dados. Contudo, alguns ainda utilizam registos manuscritos. Todos os serviços de sangue registam o nome do dador, data de nascimento, género, morada e número de telefone. A maioria também regista o endereço electrónico.
Menos frequentemente, registam o país natal, a profissão e as habilitações
literárias .
A maioria dos serviços de sangue mantém um registo do número de dádivas;
o número de suspensões e respectivas causas; o tempo de suspensão e as razões da eliminação. Finalmente, muitos serviços de sangue registam o méto-
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do preferido dos dadores para serem convocados e mantêm mesmo o registo
dos materiais de marketing que enviam aos seus dadores (ver Figura 12.1).
O requisito mais importante para um sistema informático para organizações
que fazem colheita de sangue é um sistema de registo (pessoal) robusto, que
permita responder às exigências de confidencialidade. Todas as partes do sistema devem cumprir com a legislação aplicável relativa à confidencialidade
dos dados e, preferencialmente, deve permite o acesso online aos dados, para
actualização dos dados, ou alteração dos dados de contacto ou do estado relativo à dádiva. As Caixas 1, 2 e 3 apresentam itens que se recomenda serem
registados numa base de dados (informática). Não é possível o armazenamento de muitos destes dados sem o uso de um computador.

100%
Data de nascimento

97%
Número de dádivas

100%
Número de telefone

100%
Género

87%

50%

96%

Número de suspensões Motivos de suspensão

63%
E-mail

47%

Nacionalidade

63%

32%
ão

85%

Nível de
educação

100%

Período de suspensão Morada

25%

Preferência de contacto Material de
marketing directo

85%
Motivos de paragem

Registos por Serviço de Sangue (%)

Figura 12.1 Percentagem de Serviços de Sangue que registam os dados referidos
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Caixa 1. Informação básica no registo do dador
•
•
•
•

Nome;
Género;
Data e local de nascimento e, quando autorizado, etnia;
Detalhes de contacto
Endereço da residência
Endereço do trabalho
Número de telemóvel
E-mail
•
Modo de contacto preferido ;
•
Endereços preferidos para oportunidades de dádiva, quando apropriado;
•
Resposta(s) a convocatória(s) ;
•
Categoria especial de dador ou situação no “clube” ;
•
Registo de comunicações/contactos com o dador;
•
Situação do Dador;
•
Prémios do dador/registo de reconhecimento, material de marketing enviado
Todos os elementos acima referidos devem estar disponíveis para actualização directa online, acessível após submissão de utilizador e password.

Caixa 2. Dados da história clínica
•
•
•
•
•
•
•

Resultados do questionário clínico ;
Vigilância de saúde e comentários ;
Medicação ;
Biometria ;
Hemoglobina e ou hematocrito (pré-dádiva) ;
Outros resultados de avaliação clínica ;
Suspensões
causas
tempo previsto de suspensão, em caso de eliminação: infinito
•
Resultados Laboratoriais
Grupo sanguíneo: ABO, Rhesus, outros
Marcadores de doenças infecciosas
•
Informação do dador pós dádiva que possam ter consequências na
qualidade e segurança dos produtos colhidos.
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Caixa 3.
a. Cronologia da Dádiva
•
Datas e tipos de dádiva;
•
Volumes colhidos;
•
Número total de cada tipo de dádiva;
•
Eventos adversos .
b. Estado do dador
Pelo historial de dádiva do estado do dador pode derivar
(ver Secção 4.1 para mais explicações e definições)
•
•
•
•
•
•
•

12.1.3

Novo dador registado;
Dador pela primeira vez;
Dador regular;
Dador retornado;
Dador em pausa (lapsing donor), incluindo motivo se disponível;
Dador inactivo, incluindo motivo se disponível;
Dador parado, incluindo motivo se disponível;

Convocação do dador

O sistema informático pode ser utilizado para desenvolver e facilitar a convocatória de dadores para dar sangue, num determinado local, data e tempo. Permite desenvolver diferentes modalidades de convocatórias: por carta,
SMS, e-mail. Um website ligado ao sistema informático de um serviço de sangue pode também permitir que os dadores façam marcação para a próxima
dádiva, e, em alguns casos, registar-se como interessados em dar sangue. estão disponíveis no mercado vários sistemas informáticos, para este fim.

12.1.4

Entrevistas pré-dádiva

Foi recentemente divulgado um sistema informático touch screen para o dador registar a entrevista, substituindo a entrevista clássica, cara a cara1. Os
autores desta experiência mostraram que o sistema automático de entrevista foi entusiasticamente aceite pelos dadores e profissionais. Este sistema
provou ser mais eficaz do que as entrevistas cara a cara, por induzir repostas
mais verdadeiras relativamente a questões sociais e sexuais mais sensíveis,
reduzindo a frequência dos erros e omissões dos profissionais durante as entrevistas. Foi também evidenciado ser mais eficiente, com redução em cinco
minutos do tempo médio por entrevista. É altamente provável que num futuro próximo, este sistema seja desenvolvido para os serviços de sangue.
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12.1.5

Gestão de informação do processo de dádiva

Relativamente ao processo de dádiva propriamente dito é actualmente recomendada a utilização de códigos de barras e respectivos leitores (ver também
Secção 12.2 Aspectos Técnicos). A sua utilização permite o registo em “tempo
real” do equipamento e material utilizado sucessivamente em cada colheita
e identificar os profissionais envolvidos em cada passo do processo. Assim, no
fim da linha de colheita, está disponível a história de cada unidade de sangue
colhida.

12.1.6

Arquivo histórico

O tempo de armazenamento na base de dados dos dados do dador e da dádiva, normalmente excede o limite fixado legalmente (mínimo de 15 anos na
Directiva 2002/98/CE) ou fixado pelos diferentes países, de acordo com os
seus próprios requisitos legais, que podem indicar limites maiores. Também
pode acontecer a substituição dos sistemas existentes por outros mais actualizados, com consequências para os dados armazenados. Os dados que não
são necessários para utilização imediata podem ou não ser arquivados, dependendo entre outros factores, dos regulamentos e legislação nacionais. O
arquivamento deve ser feito de tal maneira que permita a retirada e leitura de
dados (a menos que os dados migrem para um sistema de substituição devidamente validado). Deve ser gerado um relatório descrevendo a forma de arquivo e listando os registos electrónicos arquivados, naturalmente também
de acordo com os regulamentos e leis em vigor.
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SECÇÃO

12.2

ASPECTOS TÉCNICOS

12.2.1

Introdução

Não é possível trabalhar com sistemas de informação sem hardware, software e profissionais com treino apropriado. Para além disso, se um serviço
de sangue trabalha com um sistema informático, todos os profissionais são
confrontados com a utilização de partes diferentes do sistema. A gestão de
dadores não é excepção. Esta secção descreve alguns aspectos práticos.
O primeiro e mais importante requisito prático é que os sistemas utilizados
em toda a cadeia transfusional sejam compatíveis com o nível de treino dos
profissionais e compatíveis uns com os outros. Tecnologias novas e renovadas
são continuamente disponibilizadas e algumas delas são muito promissoras
para a gestão do processo tão complexo do serviço de sangue. Contudo, a incompatibilidade de sistemas pode tornar aquilo que foi uma boa aquisição
num pesadelo.
Nesta secção são também abordados aspectos relacionados com a validação
e a segurança. A facilidade de manusear e a possibilidade de recolher informação da base de dados dos dadores, são também requisitos importantes
quando se seleccionam (novos) sistemas informáticos.
•
•
•
•

12.2.2

Precauções: Que precauções gerais são necessárias relativamente à
infra-estrutura, interfaces com meios de identificação e interfaces com
outros softwares do sistema de informação: que aspectos técnicos?
Validação: Quais são os principais princípios de validação de um sistema
informático?
Confidencialidade: Quais são os principais aspectos de confidencialidade e segurança que se deve ter em conta?
Indicadores de Desempenho: Como pode o sistema informático produzir indicadores de desempenho?

Infra-estrutura e hardware do sistema informático

A infra-estrutura do sistema informático pode ser dividido em várias partes:
•
•
•

Servidores e alojamento incluindo sistemas operativos e hardware de
bases de dados ;
Infra-estrutura da rede interna, que pode ser definida como os sistemas de transporte e comunicação, incluindo, switches, routers, cabos e
monitorização da rede dentro do serviço de sangue;
Interfaces do utilizador: estações de trabalho, computadores de mesa,
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•

ferramentas de acesso à web ;
Interfaces externas, redes e componentes de segurança

Para cada componente da infra-estrutura do sistema informático deve terse o cuidado de escrever as Especificações Requeridas pelo Utilizador (ERU).
Este documento chave deve descrever o que é que o responsável (o serviço
de sangue, ou mais precisamente o gestor do processo dos dadores) quer ou
espera do sistema. Isto é necessário para cada novo sistema automatizado ou
para uma sua qualquer alteração significativa.

12.2.3

Programas, software, software de relação com o dador

O estudo DOMAINE mostrou que em 2007 a grande maioria dos serviços de
sangue participantes usam software para processamento de dados. É utilizado software comercial apenas, software próprio apenas, ou a combinação de
ambos. Apenas três serviços de sangue (7%) referiram não utilizar qualquer
sistema electrónico para processamento de dados e em dois deles os registos
são apenas manuscritos.
Compatibilidade dos sistemas internos (IT) e europeus: interna de sistemas e na Europa: Os países diferem em relação à necessidade de uniformização, dentro do país, dos sistemas de processamento de dados usados pelos
diferentes serviços de sangue. Menos de metade dos serviços de sangue referiram a existência de uniformização interna, isto é, os seus sistemas são usados, no respectivo país, por todos os outros serviços de sangue. Muitos serviços de sangue referiram a inexistência de uniformização ou compatibilidade,
i.e. que os sistemas de processamento de dados, nos respectivos países, usados por outros serviços, eram diferentes. Considerando o efeito do aumento
da migração é recomendado que, pelo menos a nível nacional, e preferencialmente a nível europeu, a troca de informação deva ser facilitada. Assim, devia
ser considerada a uniformização e a compatibilidade pelo menos no mesmo
país.

Software de gestão de dadores: Para além dos sistemas normais de processamento de dados, alguns serviços de sangue usam um software de gestão
especial para os dadores (Client Relation Management, CRM, software), definido como um software usado especificamente para gerir as comunicações
com os dadores, a coordenação de campanhas e a angariação de dadores.
Requisitos específicos do utilizador: De qualquer forma, é essencial escrever os requisitos específicos do utilizador (REU) para o sistema informático. A
aprovação dos REU deve ser documentada de acordo com o sistema de gestão
da qualidade e deve integrar o cumprimento dos requisitos legais e os requisitos definidos pelo serviço de sangue.
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12.2.4

Interfaces com meios de identificação pessoal

Há um aumento do número de tecnologias automatizadas para identificação
de pessoas e rotulagem de produtos. Para além do clássico passaporte (ou outra forma de identificação pessoal, como a carta de condução), a aplicabilidade de sistemas biométricos, como leitores da impressão digital ou da íris, está
em expansão. De alguma forma, actualmente, a identificação por código de
barras (rótulos e leitores) está a ser utilizada pela maioria dos serviços de sangue. A rotulagem e subsequente identificação utilizando novas tecnologias,
está também a aumentar. A tecnologia de Dispositivos de Identificação por
Radiofrequência, (DIRF) que está em desenvolvimento no mundo da transfusão, parece ser muito promissor.
Código de barras
Durante muitos anos considerou-se que o sistema de identificação por código
de barras do dador (e doente) simplificava e tornava o processo transfusional
mais seguro2. O código de barras das etiquetas de identificação dos produtos
transporta uma grande quantidade de informação importante. Uma vez que
o sangue colhido e processado num serviço de sangue pode ser usado noutro
serviço, ou mesmo noutro país, é importante a utilização de um código único
global dos produtos sanguíneos e dos sistemas de rotulagem.
O sistema internacional de codificação e rotulagem de produtos, designado
ISBT 128, foi implementado em muitos serviços de sangue na Europa e em
todo o mundo. Esta implementação foi realizada sempre com sucesso3. É fortemente recomendado que o sistema de codificação e rotulagem ISBT 128
seja implementado em todos os serviços de sangue.
Se tem que muitos dos sistemas de codificação existentes para a transfusão
sejam baseados num código de barras linear (código 128), estão também
disponíveis códigos bidimensionais (2D). Estes códigos permitem o armazenamento de muito mais informação num pequeno espaço, tornando-os uma
boa alternativa para a rotulagem de pequenos itens. O ISBT 128 recomenda o
uso da simbologia “Data Matrix 2D” e possibilita a colocação de muitas estruturas ISBT 128 num único código “Datamatrix”.
DIRF
Os Dispositivos de Identificação por Radiofrequência (DIRF) estão actualmente a ser activamente avaliados como transportadores de informação da
cadeia transfusional. Nas orientações da ISBT sobre DIRF, publicadas recentemente4 é reconhecida a importância de assegurar a consistência da informação contida no código de barras e DIRF, recomendando a utilização das
estruturas ISBT 128 no DIRF. Esta abordagem, permite minimizar o impacto
desta nova tecnologia no software de processamento de dados.
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A identificação por radiofrequência permite o armazenamento de mais informação na etiqueta DIRF e permite a identificação automática e a recepção
de dados, a inclusão de sensores de monitorização de condições, como por
exemplo, de tempo e temperatura, e em certas condições permite a leitura
simultânea de sacos múltiplos. As vantagens potenciais da tecnologia DIRF
(em que a identificação é activada pela energia dos leitores de radiofrequência) e os seus potenciais benefícios para melhorar a segurança, qualidade e
eficiência têm sido explorados por várias equipas5-7.
Entre outros, a tecnologia DIRF oferece as seguinte possibilidades:
•
Inserir muitos, se não todos, os dados relevantes dos dadores no cartão
de dador;
•
Inserir todos os dados relevantes na etiqueta do produto colhido;
•
Inserir qualquer informação adicional na etiqueta de qualquer produto
sanguíneo (intermediário) em todo o processo da cadeia de transfusão;
•
Ajudar a gerir os produtos sanguíneos em unidades de processamento
(secundárias) e a disponibilização de unidades à distância das instalações do serviço de sangue Central;
•
Ultimamente, tem melhorado a segurança do receptor permitindo fazer
o cross-match electrónico à cabeceira do doente, também identificado
com pulseira com a tecnologia DIRF.
Por todas estas razões é expectável que, num futuro próximo, esta tecnologia
seja desenvolvida para aplicar em toda a cadeia transfusional. No entanto,
uma importante conclusão das guidelines relativas à tecnologia DIRF é que
DIRF adiciona um outro nível de segurança aos sistemas correntes de rotulagem. A identificação não substitui, ou interfere com qualquer informação
do código de barras ou rotulagem requerida, e o software RFID aumenta os
sistemas de informação dos serviços de sangue e Medicina Transfusional já
existentes, e não os substitui”4.
Identificação do dador com cartão de chip
Os cartões de chip (ou smart cards) podem ser usados para a identificação dos
dadores. São cartões do tamanho do bolso que integram circuitos computorizados. Os dados do dador podem ser armazenados nestes cartões. Cada vez
que um dador se apresenta para dar sangue, a sua identificação pode ser verificada. Estes cartões facilitam o processo.
Há dois tipos de leitores de cartões de chip. O mais comum é o de “leitor de
contacto do cartão de chip”, em que há um meio de comunicação entre o
smart card e a base de dados do dador. Um segundo tipo é “o leitor de cartão
de chip sem contacto”, em que o chip comunica com o leitor através de tecnologia DIRF.
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Os cartões de chip podem ser utilizados para verificação da identificação. A
forma mais segura é utilizando o PKI (Public Key Infrastructure) e certificados
digitais. O utilizador usa um código PIN que é validado pela organização central. A necessidade desta infra-estrutura específica faz com que esta técnica
de identificação seja a mais utilizada em aplicações da internet. As infra-estruturas centrais e locais são caras e não é fácil implementar em locais móveis. A maneira mais fácil de identificar é quando o cartão tem a fotografia do
proprietário. Neste caso é feita a verificação visual, comparando a fotografia
com a pessoa.
Em alguns países como a Bélgica, toda a população tem um cartão de chip,
eID, emitido pelo Governo Belga. Todos os cidadãos são obrigados estar sempre na posse do cartão. O e-ID é utilizado para identificar o dador e gerir o
processo de registo para cada dádiva. Se os dados do cartão são diferentes dos
dados da base, por exemplo, quando a morada do dador se alterou, a base de
dados actualiza-se facilmente via electrónica.

Figura 12.2 Código de barras, 2d código de barras, DIRF(RFID) e chip

12.2.5

Interfaces com outro software

Há duas ligações importantes mas diferentes de software: a primeira está
relacionada com o processo de colheita; a segunda diz respeito à cadeia do
sangue e processos relacionados. Uma forma de contornar as dificuldades de
compatibilidade é a construção de uma base de dados.
Directamente relacionada com o processo de colheita
É possível usar software diferente para partes diferentes da gestão do dador
e da colheita. Por exemplo, alguns serviços de sangue estão a usar software
comercial para as actividades de serviço de sangue e um software específico,
diferente, para a gestão do relacionamento com os dadores (ver acima). Também é possível que software específico possa ser desenvolvido para a gestão
das actividades de marketing para o dador. Para evitar perdas de tempo e
frustrações, é essencial em todos estes casos garantir a compatibilidade entre os diferentes software usados simultaneamente pelas diferentes partes
do processo.
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Não directamente relacionado com o processo de colheita
O mesmo se aplica ao software utilizado para gerir os recursos humanos,
uma vez que é utilizado para planear o tempo de trabalho, gerir o tempo de
trabalho das equipas de colheita, e também para calcular os indicadores, nomeadamente os rácios de eficiência das colheitas (ver Capítulo 7 - Colheita).
Experiências recentes referem que muitos dos serviços de sangue referem a
dificuldade de compatibilidade entre o software do serviço de sangue comercial e os softwares de recursos humanos.
Outros exemplos semelhantes de dificuldades de compatibilidade podem
ser dados, por exemplo o software de monitorização de temperaturas
(monitorização de temperaturas dos produtos colhidos), o software de
manutenção e de gestão financeira. Em todos estes casos, devem ser feitos esforços para garantir a compatibilidade entre os diferentes sistemas
para optimizar o benefício que se pode obter com o uso simultâneo dos
diferentes sistemas.
Armazenagem de dados
As dificuldades resultantes da incompatibilidade de sistemas de software estão relacionadas com diferenças da linguagem de programação, dos dados
e da arquitectura. Os princípios para a construção de bases de dados, para
ajudar a resolver estes problemas são descritos a seguir.
Os dados obtidos de sistemas de software incompatíveis são passados para
um formato comum, para ser descarregado na base de dados Isto permite
obter relatórios para análise, usando dados de software diferentes, e obter
relatórios num formato comum. Isto pode fornecer a base para o estabelecimento de um sistema de informação de gestão global (SIG).
Estes armazéns de dados permitem a integração da informação de fontes diversas e a disponibilização de relatórios de gestão úteis. Os dados podem ser
obtidos de sistemas, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
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Software para Banco de Sangue;
Software de Gestão de Relação com o Utente (Customer) incluindo marcações/agendamentos dos dadores;
Software de Recursos Humanos;
Software de Planeamento de Recursos e marcações/agendamentos;
Software de Sistema de Contabilidade;
Equipamento automatizado para colheita como o utilizado para a colheita de dádivas de concentrados erritrocitários duplos, plaquetas por
aférese e plasma;
Fontes de dados externas – informação dos censos, dados geográficos/
mapeados, base de códigos postais
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12.2.6

Validação

As guidelines publicadas no início de 2010 pela Working Party on Information
Technology Validation Task Force of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) foram actualizadas pelas guidelines do ISBT para validação de
sistemas automáticos nos serviços de sangue8. Estas dão orientação relativamente à validação de sistemas automáticos em serviços de sangue e incluem
as organizações envolvidas na gestão de dadores e de colheitas.
Em todos os casos, o processo de validação consiste na avaliação do sistema
automático em relação com os Requisitos Estabelecidos pelo Utilizador e
os regulamentos e normas aplicáveis, de acordo com o país de origem do
serviço de sangue. O processo de validação também inclui a avaliação das
necessidades do sistema e a configuração do ambiente, avaliação dos requisitos para a instalação, e de formação. De todo o modo, a qualificação da
instalação, operacional e do desempenho deverá ser efectuada para cada
componente da infra-estrutura do sistema computorizado e dos aspectos
funcionais.

12.2.7

Confidencialidade e segurança

Devem ser desenvolvidas políticas de segurança, definindo regras e orientações relativamente ao uso e acesso a informação crítica. Isto pode ser feito,
usando as Guidelines on Information Security da ISBT 9.
Podem ser definidas políticas de acesso do utilizador, requerendo códigos
únicos de identificação para cada utilizador, alterações periódicas de palavras-chave e proibição de partilha das mesmas. Devem ser tomadas medidas
contra a inserção, eliminação ou modificação de informação crítica, por pessoas não autorizadas.
As políticas de acesso devem ser desenvolvidas no sentido de proteger o sistema de acessos não autorizados (ver também Capítulo 13, sobre considerações éticas para a discussão de assuntos relacionados).
Avaliação de risco: É necessário fazer uma avaliação de risco sempre que o
sistema é implementado de novo, alterado ou actualizado. É igualmente necessário quando nunca foi feita previamente relativamente a um sistema já
existente. Deve ser efectuado com o objectivo de identificar pontos críticos e
para definir os riscos de mitigação ou eliminação de planos. Requer a avaliação do impacto, probabilidade e detectabilidade de um azar, potencial azar
ou lesão do sistema informático.
Plano de negócios: É necessário um plano de negócios, contínuo que consiste na definição de elementos para evitar a ruptura do sistema no caso de fa-
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lência ou inacessibilidade do mesmo. É recomendado fazer uma abordagem
baseada na avaliação de riscos.

12.2.8

Gestão da base de dados do dador

Manter a base de dados e a fiabilidade dos dados extraídos, é por si só uma especialização. Embora os gestores (de dadores) sejam responsáveis pela definição dos dados a adquirir, muitas vezes designadas por ‘data base queries’, o
seu trabalho pode falhar se não houver a ajuda especializada de profissionais
de tecnologias de informação, tais como programadores.
Manutenção da base de dados
Uma importante função de qualquer sistema de informação é o registo de
dados e estabelecer indicadores relevantes relativos aos dados armazenados.
Para os gestores de dadores e de colheita, isto relaciona-se com a gestão da
base de dados dos dadores e é fundamental melhorar regularmente a qualidade da base de dados. Como exemplo, isto relaciona-se com a classificação
dos dadores em segmentos para efeitos de actividades de marketing e actualização de dados dos dadores.
Este trabalho deve permitir a delimitação clara ou a eliminação de dadores
eliminados da base de dados de dadores activos, tão rápido quanto possível.
Os rácios dos diferentes segmentos da população devem ser avaliados regularmente, para implementar as medidas correctivas adequadas (ver também
Capítulo 4 Base de dadores).
Identificação de dadores: Há outro exemplo relativo à identificação de dadores. Alguns serviços de sangue desenvolvem alertas diários que permitem o
reconhecimento de anomalias na identificação de dadores, de acordo com regras pré-definidas. Este tipo de ferramenta pode contribuir significativamente para melhorar a segurança de todo o processo de transfusão na correcção
regular de erros na identificação de dadores, melhorando a qualidade de tal.
Indicadores de desempenho
Estruturar e fazer a manutenção da Base de Dados de Dadores e bases relacionadas são, entre outros, processos criados para produzir indicadores de
desempenho relevantes e úteis, e para ajudar gestores de dadores a gerir
estes processos. Isto diz respeito potencialmente a todos os indicadores de
desempenho descritos neste manual.
Tornar os indicadores de desempenho facilmente disponíveis pode dar aos
gestores tempo adicional para analisar os resultados e para encontrar e implementar soluções apropriadas para melhorar continuamente o processo
de gestão de dadores e colheitas. O tipo e definições destes Indicadores de
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Desempenho, ID, são discutidos em todo este manual. Indicadores de Desempenho chave ou gerais, são discutidos na Secção 3.3 Indicadores de Desempenho.
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SECÇÃO

13.1

ASPECTOS ÉTICOS
DA DÁDIVA
DE SANGUE

13.1.1

Introdução

Por muitos motivos a cadeia transfusional da dádiva até à transfusão, coloca
vários aspectos éticos1. O sangue é de origem humana e é um recurso precioso com uma vida limitada depois de colhido. A gestão de dadores tem dupla
responsabilidade moral, responsabilidade relativamente ao dador e aos receptores de produtos sanguíneos. Tal obriga, muitas vezes, a decidir conciliando interesses diferentes e ética.
As decisões políticas e de gestão de dadores são fundamentadas em quarto
princípios éticos:
•
•
•
•

Respeito pelos indivíduos e sua autonomia;
Protecção dos direitos e bem estar individuais ;
Evitar exploração como parte do princípio mais geral do princípio de justiça distributiva2 ;
O princípio Hippocrático de primum non nocere ou ‘primeiro, não fazer
mal’

Na gestão dos dadores, há a considerar alguns aspectos éticos que podem ser
divididos em dois grupos:
Considerações comerciais: Há um longo e extenso debate relativamente
à permissão de negócio com o sangue de alguém. Uma vez que os produtos
sanguíneos provêm de dádivas não remuneradas, como evitar a exploração
e garantir uma justiça distributiva se estes produtos entrarem numa cadeia
comercial?
Tratamento incorrecto e perspectivas dos dadores: O sangue é uma matéria sensível, e um tratamento incorrecto, real ou mal entendido, pode ter um
forte impacto no público e dar origem a discussões públicas.
Esta secção aborda alguns aspectos éticos. São mencionadas algumas referências para informação e discussão adicional.
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13.1.2

Remuneração ou não?

Por todo o mundo, dar sangue, tecidos e mesmo órgãos representa, para muitos, uma dádiva sem preço, um “presente especial de vida”. Preferencialmente, esta dádiva é efectuada por puro altruísmo, apenas significando a ajuda a
outros que necessitam de produtos sanguíneos, sem os quais poderiam morrer ou perder qualidade de vida.
Perigo da exploração: Tradicionalmente não “é feita” a venda de partes do
corpo, como o sangue. Apesar dos riscos relacionados com a dádiva, a exploração pode facilmente emergir se parte do corpo entrar nos sistemas de
mercado. É fundamental que os componentes doados sejam “propriedade
comum”, significando que qualquer um pode recebê-los, se necessário, para
melhorar a sua saúde. Deste ponto de vista, este acto humano único contraindica qualquer negócio ou comercialização3 – 6.
Sangue como uma comodidade? Em contraste, há quem argumente que o
sangue é uma comodidade tal como muitos outros produtos de cuidados de
saúde, apesar de ter propriedades especiais e únicas.
Todos os indivíduos produzem sangue da mesma maneira: apenas as “condições de produção” variam e provocam algumas especificações, como o grupo
sanguíneo. Deste ponto de vista, a comercialização surge como sendo lógica.
Vender sangue? Alguns argumentam: “As pessoas vendem o seu talento,
experiência, serviços, criações, etc., e o seu valor é determinado pelas leis do
mercado. Assim, porque não vender o próprio sangue? Há algum risco envolvido na dádiva de sangue?”
Economia
Curiosamente, entre todos os actores envolvidos na cadeia transfusional, os
receptores, voluntários e dadores são os únicos que não fazem dinheiro com
a dádiva.
Receptores: Pode esperar-se que receptores de produtos sanguíneos (doentes ou “clientes”), possam eles próprios, de facto, pagar pelos produtos, o seu
seguro ou de qualquer forma, dependendo do sistema de financiamento da
saúde do país. O ganho do doente por este pagamento é uma esperança de
vida extra ou uma melhor qualidade de vida.
Voluntários: Por definição, os voluntários não aceitam pagamento. Todos
aceitamos a sua escolha e aproveitamo-nos disso.
Dadores: Isto deixa o dador como o único que quebra as regras económicas,
em toda a cadeia transfusional. Isto funciona bem, desde que não haja falta

271

Manual_1.indd 271

7/11/11 3:51 PM

de sangue7. Todos os outros na cadeia transfusional, fazem dinheiro, e não raramente, para viver. Nestes incluem-se os seguintes grupos de pessoas:
•
•
•

Gestão e profissionais de um serviço de sangue;
Fornecedores de equipamento, material descartável, e todo o outro
material necessário para um serviço de sangue funcionar;
Profissionais de saúde, nomeadamente, médicos prescritores e os
profissionais que estão envolvidos na administração dos produtos e nas
actividades de suporte, como os laboratórios e na distribuição.

Provavelmente não há nada de errado com isto, desde que os princípios de
mercado sejam socialmente aceites de acordo com o princípio da justiça
distributiva. Subsequentemente, estes “actores pagos” da cadeia transfusional devem garantir os direitos individuais e o bem estar. Os profissionais
pagos devem ter respeito por um conjunto de opiniões diferentes. Devem, por
exemplo, não recusar a transfusão a alguém que não é (ou não foi) dador.
Sangue é um bem de consumo comercializável? Tudo isto pode implicar
que o sangue seja considerado como um bem de consumo comercializável.
Contudo, do ponto de vista legal, esta questão foca o facto de o sangue poder
ser ou não considerado como um bem de consumo, na realidade.
Na União Europeia, um bem de consumo é definido como: “produtos que podem ser avaliados em dinheiro, e que como tal, podem ser objecto de transacções comerciais”8. De acordo com algumas opiniões, a Comissão Europeia não
exclui a possibilidade do sangue ser considerado um “bem de consumo”, pelas
seguintes razões:
1. Embora os tratados internacionais proíbam os ganhos financeiros com o
sangue, estes tratados não são vinculativos;
2. Na Comunidade Europeia, o sangue é sujeito a uma taxa normal.
A questão se o sangue é ou não um bem de consumo ainda não está decidida
e poderá ser matéria para o Tribunal Europeu de Justiça. A porta da comercialização ainda não está fechada.
Segurança do receptor: Uma outra razão importante para não se pretender
a comercialização do sangue é a segurança do receptor. É um facto provado
que os dadores pagos com dinheiro têm um risco muito mais elevado de ter
uma doença infecciosa transmissível por transfusão 9. Mas também outros
tipos de pagamento, incluindo vouchers ou bilhetes grátis e dispensa do trabalho pode implicar um risco acrescido10. Uma razão plausível para este aumento do risco é o facto de o potencial dador poder inclinar-se a “esquecer”
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comportamentos de risco recentes ou problemas de saúde que podem interferir com a possibilidade de serem seleccionados como dadores.

13.1.3

Dádiva Voluntária

Possível coacção? Tal como estabelecido, por exemplo, no Código de Ética
do ISBT, “a dádiva incluindo a dádiva de células hematopoiéticos para transplantação, deve, em todas as circunstâncias, ser voluntária e não remunerada, não devendo ser efectuada qualquer coacção sobre o dador” (ver Caixa 1).
Embora muitas pessoas e organizações, incluindo a OMS, concordem com os
princípios acima enunciados, em muitos locais há coacção, como no caso das
chamadas coações para reposição.
Motivação do dador: Quando se pergunta aos dadores porque dão sangue,
são referidos cinco motivos primários:
• Altruísmo: preocupação com os outros, ou, para benefício de alguém,
com sacrifício do próprio;
• Solidariedade: para a unidade como resultado de interesses, sentimentos ou simpatia comuns ;
• Capital Social: algumas pessoas dão sangue, outras dão dinheiro ou
bens de consumo, e assim todos cumprem os seus deveres ;
• Reciprocidade: troca de dádivas de sangue com outros para benefício
mútuo. “Eu dou sangue agora, porque quero ter se vier a necessitar” ;
• Incentivos (‘quid pro quo’): Melhor auto-estima, pequenas lembranças
de valor limitado, pagamento, compensação, rastreio de saúde ou outros que representam para o dador, um benefício.
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Código de ética ISBT para a dádiva de sangue e transfusão11
UM CÓDIGO DE ÉTICA PARA A DÁDIVA E TRANSFUSÃO DE SANGUE
A definição de princípios éticos e regras a observar no campo da Medicina Transfusional constituem os objectivos deste código.
serviços de sangue: Dadores e dádiva
1. A dádiva de sangue, incluindo células hematopoiéticas para transplantação, deve ser em todas as circunstâncias, voluntária e não
remunerada, não devendo ser exercida qualquer coação sobre o
dador. A dádiva é considerada voluntária e não remunerada se a
pessoa der sangue, plasma ou componentes celulares de livre vontade e não recebe qualquer pagamento, quer em dinheiro, ou de
outra forma que possa ser considerada substituta de dinheiro. Isto
inclui o tempo de ausência no trabalho superior ao necessário para
a deslocação e proceder à dádiva. Pequenos objectos, refrescos e
reembolso directo de despesas de viagem são compatíveis com a
dádiva voluntária, não remunerada. O dador deve dar o seu consentimento informado para a dádiva de sangue ou componentes e para
o uso subsequente (legítimo) do sangue pelo serviço de sangue;
2. O lucro não constituir a base de formação e desenvolvimento de um
serviço de sangue;
3. O dador deve ser informado dos riscos inerentes ao procedimento,
devendo ser protegida a sua saúde e segurança. Quaisquer procedimentos relacionados com a administração de qualquer substancia
com o objectivo de aumentar a concentração de um componente,
devem estar de acordo com normas internacionalmente aceites;
4. Excepto em circunstâncias especiais, deve ser garantido o anonimato entre o dador e receptor e a confidencialidade das informações do dador deve ser assegurada;.
5. O dador deve entender os riscos para outros da dádiva de sangue
infectado, e a sua responsabilidade ética perante o receptor;
6. A dádiva de sangue deve basear-se em critérios de selecção regularmente revistos, sem discriminação de qualquer tipo, incluindo
género, raça, nacionalidade ou religião. Nenhum dador ou potencial
receptor tem o direito de exigir a prática desta discriminação;
7.
O sangue deve ser colhido sob a total responsabilidade de um médico, devidamente qualificado;
8.
Todas as matérias relacionadas com a dádiva de sangue total e
aférese devem respeitar as normas internacionalmente definidas e
aceites;
9. Os dadores e receptores devem informar no caso de serem prejudicados.;
10. O sangue é um recurso público, o acesso não deve ser restrito;
Deve ser evitado o desperdício, para salvaguardar os interesses de
todos os potenciais receptores e do dador.
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Caixa 1b. Hospitais: doentes
11. Os doentes devem ser informados dos riscos conhecidos e dos benefícios da transfusão e /ou terapêuticas alternativas, tendo o direito
de aceitar ou recusar o procedimento. Qualquer decisão anterior
deve ser respeitada;
12. Nos casos em que o doente não é capaz de dar o consentimento
prévio, a base do tratamento com transfusão deve ser feito no melhor interesse do doente;
13. A terapêutica transfusional deve ser efectuada sob responsabilidade total de um médico;
14. A necessidade genuinamente clínica deve ser a única base para a
terapêutica transfusional;
15. Não deve existir qualquer incentivo financeiro para a prescrição de
transfusão;
16. Tanto quanto possível, o doente deve receber apenas os componentes (células, plasma ou derivados) que são clinicamente indicados e
com garantias de óptima segurança;
17. A prática transfusional estabelecida por entidades nacionais ou
internacionais e outras agências componentes e autorizadas deve
estar de acordo com este código de ética.

O Código foi elaborado com o apoio técnico da OMS
Adoptado na Assembleia Geral do ISBT, Julho 12, 2000
Ratificado pela Assembleia Geral do ISBT, Setembro 5, 2006

13.1.4

Direito de doar?

De vez em quando, esta questão é levantada: todas as pessoas são elegíveis
para a dádiva? Definitivamente não. Claro que todas as pessoas têm o direito
de se apresentarem para doar sangue. Mas, isto não significa que tenham o
direito de dar sangue. Qual é justificação para recusar a dádiva de algumas
pessoas, ou mesmo grupos?
Segurança: A segurança do dador e do receptor é a principal razão para a
recusa de dadores, garantindo o segundo princípio: protecção do indivíduo.
Uma pessoa é aceite para dar sangue apenas quando preenche os critérios
de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade não podem conflituar com outros direitos fundamentais. Os critérios de elegibilidade não devem ser discriminatórios – isto é, distinção injustificada, significando que os critérios de
elegibilidade devem ser definidos com base numa sólida fundamentação. Os
limites de prova para a definição de critérios aceitáveis são responsabilidade
da pessoa ou organizações que os definem.
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Princípio da precaução: Em muitas ocasiões aplica-se o princípio da precaução12. No contexto dos cuidados de saúde e transfusão, este princípio aplicase dando prevalência à segurança do dador. Esta questão é complicada, por
exemplo, quando se discute a exclusão de homens que tiveram sexo com outros (MSM)13. Claramente, a discriminação deve ser evitada.
Critérios de exclusão: Por outro lado, podem ser distinguidos, justificadamente, certos grupos de potenciais dadores, se houver riscos claros para a
saúde dos receptores14. A razão primária para a exclusão de dadores homens
que tiveram sexo com outros homens, não é o facto de serem homossexuais,
mas pelo comportamento sexual que tem um risco acrescido de transmissão
de VIH. O critério de exclusão não é um juízo relativamente ao comportamento ou preferência (sexual) ou descendência (étnica), mas é sim um julgamento do risco (geral, antecipado) relacionado com o comportamento. Viajar na
floresta não faz com que alguém seja uma má pessoa, mas faz com essa pessoa tenha um risco grande de contrair malária.
Preocupação com a idade: A inclusão de certos grupos pode também causar
apreensão e debate sobre a matéria, como por exemplo a inclusão de menores. A maioria dos países não permite a dádiva a menores de 18 anos. Mas a
ameaça de falta de sangue obriga a que em muitos países a considerar baixar
ou baixar o limite de idade, para os 17 ou 16 anos. Neste caso, não está em
causa a segurança do receptor, mas sim do dador. Dadores mais jovens têm
risco maior de reacções adversas durante a dádiva15, 16.
Outras limitações potenciais: Parece haver um consenso generalizado de
que pessoas com deficiências não devem dar sangue. Mas, pelo contrário, há
é um sentimento generalizado de que deve ser facilitado o acesso aos locais
de colheita, de forma a possibilitar que pessoas com limitações possam dar
sangue. Muitas limitações podem ser neutralizadas por pessoal que prestem
ajuda, anulação de barreiras ambientais, ou equipamento especial.

13.1.5

Resultados da avaliação DOMAINE

Remuneração de dadores: O princípio de dádivas voluntárias não remuneradas não exclui a compensação dada aos dadores de reembolso de despesas
e inconvenientes relacionados com a dádiva. Esta compensação pode ser feita de várias formas. Em alguns serviços de sangue, esta compensação é limitada ao reembolso das despesas de viagem, ou a uma senha de alimentos. Em
6 de 35 países envolvidos no estudo DOMAINE, pode ser dada uma quantia
em dinheiro, baseada nos gastos e no tipo de dádiva. Nem todos os 6 países
são Estados Membros. Este tipo de pagamento de despesas está principalmente relacionado com a dádiva de plasma e plaquetas por aférese, e apenas
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num país é oferecida uma certa quantia a todos os dadores. A quantia dada
aos dadores varia entre os 12 e os 25 euros por dádiva.
Outros incentivos: Outros serviços de sangue oferecem um check-up, ou a
vacinação para a gripe, no Inverno. De alguma forma estas medidas podem
ser consideradas úteis para o serviço de sangue manter uma população saudável.
Folga no trabalho: Os resultados DOMAINE (ver capítulo 2) evidenciam que
em 14 países é concedida folga no trabalho aos dadores. Em muitos destes
países, este tempo é considerado o necessário para o processo completo de
dádiva ou é limitado no tempo (ex. 2 a 4 horas) Contudo, alguns serviços de
sangue continuam a dar um dia inteiro de folga, situação que obviamente se
aproxima de uma remuneração real. Muitos países descontinuaram esta prática, sem que se verificasse falta de dadores, como em consequência dessa
acção.
Serviços comerciais: Em sete países, os serviços de sangue referem a existência de serviços comerciais. Em quatro países, os serviços comerciais colhem apenas plasma para fraccionamento, mas em três é também colhido
sangue total. Isto introduziu a competição por dadores de sangue e pela venda dos produtos sanguíneos, que, de acordo com experiências recentes, tem
forte impacto na retenção e segurança de dadores, e na segurança dos doentes (ver também secção 3.5 sobre competição).
Em conclusão, a dádiva voluntária e não remunerada é um aspecto ético fundamental da dádiva de sangue em todo o mundo e está reflectido na bibliografia e em deliberações éticas. Contudo, as discussões continuam e os resultados DOMAINE indicam que, na prática, a margem entre de compensação e
remuneração nem sempre é clara.
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SECÇÃO

13.2

ASPECTOS
ÉTICO-LEGAIS
NO TRATAMENTO
DE DADORES

13.2.1

Introdução

As subsecções seguintes estão relacionadas com o tratamento dos dadores,
aspectos historicamente mais relacionados com aspectos legais do que com
aspectos éticos. São discutidos, em particular, alguns direitos fundamentais
do indivíduo: a integridade do corpo e a protecção da privacidade do dador.
Em geral estes itens foram aceites como aspectos éticos.

13.2.2

Consentimento informado

Não pode ser efectuada nenhuma colheita sem o consentimento do potencial
dador e muitas regras e regulamentos estão enumerados com essa finalidade17, 18. Mas parece que nem todos os serviços de sangue aderiram19. Para obter o consentimento informado do dador, a informação disponibilizada deve
incluir (ver também Secção 5.4.5):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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O objectivo da dádiva de sangue;
Os riscos e as potenciais consequências da dádiva;
A descrição de quaisquer eventuais benefícios da dádiva;
Informação sobre o seguro do dador;
O compromisso de confidencialidade dos registos;
Explicação sobre quem contactar para obter respostas a questões pertinentes;
Declaração de que a participação é voluntária;
Declaração informando que a recusa em participar não implica qualquer
penalização ou perda de benefícios / declaração informando que o individuo pode suspender a participação em qualquer momento sem qualquer penalização ;
A possibilidade de interromper e não continuar com o processo de dádiva.
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A informação disponível deve ser escrita, mas não dispensa a necessidade de
comunicação pessoal.

13.2.3

Respeito no tratamento do dador

Os profissionais devem cumprir as regras gerais de boas maneiras e etiqueta.
Não há diferenças de opinião neste assunto, contudo a diversidade cultural
pode levar a diferenças naquilo que é considerado apropriado. A situação particular de uma unidade de colheita coloca algumas exigências extra na forma
de tratar os dadores.
•

•
•
•
•

13.2.4

A dádiva de sangue é sempre voluntária. Devem tomar-se medidas
para prevenir qualquer tipo de coacção ou pressão evidente ou perceptível. Alguns sistemas para fornecimento de sangue ainda usam
o princípio de reposição de dadores. Tanto quanto possível, tal deve
ser evitado.
Um dador tem o direito de suspender o processo de dádiva, ou deixar de
ser dador em qualquer momento e por qualquer razão;
O dador tem o direito de colocar questões. Os profissionais devem ser receptivos e disponíveis para qualquer questão que possa surgir;
A privacidade do dador deve ser garantida em todas as etapas do processo de dádiva;
As instalações devem ser acessíveis a pessoas com limitações físicas.

Privacidade, confidencialidade

Os serviços de sangue obtêm muito mais dados pessoais dos dadores de sangue do que aqueles que habitualmente são registados nos sistemas informáticos. Estes sistemas são regulados por legislação:
•
•
•
•

13.2.5

Deve ser garantida a confidencialidade dos dados;
O acesso aos dados pessoais deve ser limitado a profissionais autorizados;
O dador tem o direito de inspeccionar de verificar os respectivos registos;
O dador tem o direito de corrigir ou remover dados pessoais, dentro dos
limites da legislação aplicável.

Aspectos específicos da dádiva

De acordo com o princípio da justiça distributiva, que implica o acesso universal aos produtos sanguíneos, o dador não pode determinar o destino dos
componentes resultantes da dádiva. É responsabilidade do médico de serviço
decidir como administrar os produtos sanguíneos. Há duas excepções a esta
regra:
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•
•

13.2.6

Uso próprio: Os dadores podem fazer dádiva autóloga, i.e. podem fazer
uma dádiva para o seu próprio tratamento. Assim, esse sangue apenas
pode ser utilizado para esse fim;
Investigação: De acordo com o consentimento informado, a dádiva pode
ser utilizado para outros objectivos não terapêuticos, por exemplo, investigação. O dador tem o direito de conceder autorização para este fim
mas não alterar ou modificar a sua utilização.

Notificação de informação (adversa) importante

Os serviços de sangue devem notificar o dador de quaisquer resultados ou dados que surjam durante ou após a visita ao serviço de sangue:
•
•
•
•

Testes de rastreio de doenças infecciosas transmissíveis positivos;
Resultados de avaliação biométrica ou clínica;
Predisposição para doenças hereditárias20;
Quaisquer outros dados acidentais que possam ser considerados importantes para a família ou relações do dador.

A disponibilização de informação aos dadores requer experiência e características especiais. Na Secção 8.3 o aconselhamento é abordado com mais
detalhe, que também se aplica ao contrário. O dador deve notificar o serviço
de sangue de qualquer informação que possa ser considerada de importância para a segurança do dador ou do receptor provenientes desses produtos
sanguíneos

Bibliografia
1. Ethics (Oxford English Dictionary): the moral principles governing or influencing conduct
2. Distributive Justice. Principles of distributive justice are normative principles designed to guide the allocation of the benefits and burdens of
economic activity. The first relatively simple principle of distributive justice examined [for further explanation, see the website page, Eds] is strict
egalitarianism, which advocates the allocation of equal material goods
to all members of society. John Rawls’ alternative distributive principle,
which he calls the Difference Principle, is then examined. The Difference Principle allows allocation that does not conform to strict equality so
long as the inequality has the effect that the least advantaged in society
are materially better off than they would be under strict equality. However, some have thought that Rawls’ Difference Principle is not sensitive
to the responsibility people have for their economic choices. Resource-
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based distributive principles, and principles based on what people deserve because of their work, endeavor to incorporate this idea of economic
responsibility. Advocates of Welfare-based principles do not believe that
the primary distributive concern should be material goods and services.
They argue that material goods and services have no intrinsic value and
are valuable only in so far as they increase welfare. Hence, they argue,
the distributive principles should be designed and assessed according to
how they affect welfare. Advocates of Libertarian principles, on the other
hand, generally criticize any patterned distributive ideal, whether it is
welfare or material goods that are the subjects of the pattern. They generally argue that such distributive principles conflict with more important
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APÊNDICE I
Websites de organizações relevantes
Conselho da Europa
www.coe.int
União Europeia
http://europa.eu
Aliança Europeia do Sangue
www.europeanbloodalliance.eu
Organização Mundial de Saúde
www.who.int
Agência Executiva para a Saúde e para os Consumidores
http://ec.europa.eu/eahc

International Federation of Blood Donor Organizations
Federação Internacional de Associações de Dadores de Sangue
www.fiods.org
Websites relacionados com projectos da UE
EU Optimal Blood Use Project
(Projecto de Uso Óptimo do Sangue da UE)
www.optimalblooduse.eu
EU-Q-Blood-SOP Project
ww.eu-q-blood-sop.de
European Blood Inspection Project (EuBIS)
(Projecto Europeu de Inspecção de Sangue)
www.eubis-europe.eu

284

Manual_1.indd 284

Manual
de Gestão
de Dadores
7/11/11 3:51 PM

APÊNDICE II
Websites dos parceiros DOMAINE
Blutspendedienst Sweizerisches Rotes Kreuz
(Serviço de Transfusão de Sangue da Cruz Vermelha Suíça)
Suíça
www.transfusion.ch
Deutsches Rotes Kreuz Blutspendedienst Baden-Württemberg - Hessen
gGmbH
(Serviço de Sangue da Cruz Vermelha Alemão)
Alemanha
www.blutspende.de
Établissement Français du Sang
(Serviço de Sangue Francês)
França
www.dondusang.net
Κέντρο Αίματοs Κύπρου
(Serviço de Sangue Cipriota)
Chipre
Website is not available yet
Het Belgische Rode Kruis Dienst voor het Bloed
(Serviço de Sangue da Cruz Vermelha Belga)
Bélgica
www.bloedgevendoetleven.be
Instituto Português do Sangue, IP
Portugal
www.ipsangue.org
Irish Blood Transfusion Service
(Serviço Irlandês de Transfusão de Sangue)
Irlanda
www.giveblood.ie
National Blood Transfusion Service Malta
(Serviço Nacional de Transfusão de Sangue de Malta)
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Malta
www.health.gov.mt/nbts
NHS Blood and Transplant
Inglaterra
www.nhsbt.nhs.uk
Northern Ireland Blood Transfusion Service
(Serviço de Transfusão de Sangue da Irlanda do Norte)
Irlanda do Norte
www.nibts.org
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
(Hospital Regional do Norte da Estónia)
Estónia
www.regionaalhaigla.ee
Országos Vérellátó Szolgálat
(Serviço Nacional de Transfusão de Sangue Hungaro)
Hungria
www.ovsz.hu
Österreichisches Rotes Kreuz
(Cruz Vermelha Austriaca)
Áustria
www.roteskreuz.at / www.blut.at
Rdeči križ Slovenije
(Cruz Vermelha Eslovena)
Eslovénia
www.rks.si
Regionale Blutspendedienst
Schweizerisches Rotes Kreuz Bern AG
(Serviço Regional de Transfusão de Sangue da Cruz Vermelha Suiça Berna)
Suiça
www.bsd-be.ch
Scottish National Blood Transfusion Service
(Serviço Nacional de Transfusão de Sangue da Escócia)
Escócia
www.scotblood.co.uk
South-eastern Europe Health Network
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Blood Safety Programme
(Programa de Segurança do Sangue)
www.euro.who.int/stabilitypact/network/20040611_1
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
(Fundação Sanquin de Fornecimento de Sangue)
Holanda
www.sanquin.nl
Suomen Punainen Risti Veripalvelu
(Serviço de Sangue da Cruz Vermelha Finlandesa)
Finlândia
www.veripalvelu.fi
Thalassaemia International Federation
www.thalassaemia.org.cy
The Welsh Blood Service
(Serviço de Sangue de Gales)
Gales
www.welsh-blood.org.uk
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
(Serviço de Transfusão de Sangue da Cruz Vermelha Eslovena)
Eslovénia
www.ztm.si
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APÊNDICE III
Directiva 2002/98/CE
União Europeia, http://eur-lex.europa.eu
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DIRECTIVA 2002/98/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 27 de Janeiro de 2003
que estabelece normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise, processamento,
armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a
Directiva 2001/83/CE
toda a cadeia de transfusão sanguínea em todos os
Estados-Membros, no contexto da livre circulação dos
cidadãos no território comunitário. O estabelecimento
de padrões elevados de qualidade e segurança contribuirá, assim, para tranquilizar o público quanto ao facto
do sangue humano e dos componentes sanguíneos resultantes de dádivas provenientes de outro Estado-Membro
cumprirem os mesmos requisitos que os do seu próprio
país.

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, a alínea a) do n.o 4 do seu artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),
Nos termos do procedimento previsto no artigo 251.o do
Tratado (4), e à luz do projecto comum aprovado pelo Comité
de Conciliação em 4 de Novembro de 2002,

(4)

No que diz respeito ao sangue ou aos componentes
sanguíneos enquanto matéria-prima para o fabrico de
medicamentos, a Directiva 2001/83/CE refere as medidas
a tomar pelos Estados-Membros para prevenir a transmissão de doenças infecciosas, que incluem a aplicação
das monografias da Farmacopeia Europeia e das recomendações do Conselho da Europa e da Organização
Mundial de Saúde (OMS), nomeadamente em matéria de
selecção e controlo dos dadores de sangue e de plasma.
Os Estados-Membros deverão ainda tomar medidas para
promover a auto-suficiência da Comunidade em sangue
e componentes sanguíneos e para incentivar as dádivas
voluntárias e não remuneradas de sangue e de componentes sanguíneos.

(5)

A fim de assegurar um nível equivalente de qualidade e
segurança dos componentes sanguíneos, qualquer que
seja a sua finalidade, a presente directiva deve estabelecer
requisitos para a colheita e análise do sangue e componentes sanguíneos, incluindo as matérias-primas para o
fabrico de medicamentos. Assim, a Directiva 2001/83/
/CE deve ser alterada em conformidade.

(6)

A comunicação da Comissão, de 21 de Dezembro de
1994, sobre segurança da transfusão e auto-suficiência
em sangue na Comunidade Europeia, assinalou a necessidade duma estratégia em matéria de sangue que reforce
a confiança na segurança da cadeia de transfusão e
promova a auto-suficiência da Comunidade.

(7)

O Conselho, na sua resolução de 2 de Junho de 1995
relativa à segurança da transfusão e à auto-suficiência da
Comunidade em sangue (6), convidou a Comissão a apresentar propostas adequadas no âmbito do desenvolvimento de uma estratégia em matéria de sangue.

Considerando o seguinte:
(1)

A amplitude da utilização terapêutica do sangue humano
exige que se garanta a qualidade e segurança do sangue
total e dos componentes sanguíneos de modo a prevenir,
em especial, a transmissão de doenças.

(2)

A disponibilidade do sangue e dos componentes sanguíneos utilizados para fins terapêuticos depende em grande
medida dos cidadãos da Comunidade que estão dispostos
a dar sangue. A fim de proteger a saúde pública e
prevenir a transmissão de doenças infecciosas, devem ser
tomadas todas as medidas de precaução durante a sua
colheita, processamento, distribuição e utilização,
fazendo uso adequado dos progressos científicos em
matéria de detecção, inactivação e eliminação dos
agentes patogénicos transmissíveis por transfusão.

(3)

A Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que estabelece
um código comunitário relativo aos medicamentos para
uso humano (5), fixa os requisitos de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos preparados industrialmente a partir do sangue ou do plasma humano. No
entanto, como aquela directiva exclui especificamente do
seu âmbito de aplicação o sangue total, o plasma e as
células sanguíneas de origem humana, a qualidade e
segurança destes produtos não constitui objecto de legislação comunitária vinculativa, na medida em que se
destinam à transfusão e não são processados como medicamentos. Por conseguinte, é essencial que as disposições
comunitárias assegurem que o sangue e os seus componentes, qualquer que seja a sua finalidade, tenham um
nível comparável de qualidade e segurança ao longo de

(1) JO C 154 E de 29.5.2001, p. 141 e
JO C 75 E de 26.3.2002, p. 104.
(2) JO C 221 de 7.8.2001, p. 106.
(3) JO C 19 de 22.1.2002, p. 6.
(4) Parecer do Parlamento Europeu de 6 de Setembro de 2001 ( JO C
72 E de 21.3.2002, p. 289), posição comum do Conselho de 14 de
Fevereiro de 2002 (JO C 113 E de 14.5.2002, p. 93) e Decisão do
Parlamento Europeu de 12 de Junho de 2002 (ainda não publicada
no Jornal Oficial). Decisão do Parlamento Europeu de 18 de
Dezembro de 2002 e decisão do Conselho de 16 de Dezembro de
2002.
(5) JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
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(8)

O Conselho, na sua resolução de 12 de Novembro de
1996, relativa à estratégia de segurança da transfusão e à
auto-suficiência da Comunidade Europeia em sangue (1),
convidou a Comissão a apresentar urgentemente
propostas com vista a promover o desenvolvimento
duma abordagem coordenada em matéria de segurança
do sangue e dos produtos sanguíneos.

(9)

O Parlamento Europeu, nas suas resoluções de 14 de
Setembro de 1993 (2), 18 de Novembro de 1993 (3), 14
de Julho de 1995 (4) e 17 de Abril de 1996 (5), relativas
à segurança e auto-suficiência da Comunidade Europeia
em sangue através de dádivas voluntárias e não remuneradas, sublinhou a importância de se garantir o mais alto
nível de segurança do sangue e reiterou o seu apoio ao
objectivo da auto-suficiência comunitária.

(10)

As disposições da presente directiva têm em consideração o parecer do Comité Científico dos Medicamentos
e dos Dispositivos Médicos, bem como a experiência
internacional neste domínio.

(11)

A natureza da transfusão autóloga exige uma atenção
especial sobre como e quando se devem aplicar as
diversas disposições da presente directiva.

(12)

Os serviços de transfusão são unidades que efectuam um
número limitado de actividades, a saber, armazenamento, distribuição e testes de compatibilidade. A fim de
garantir a preservação da qualidade e segurança do
sangue e dos componentes sanguíneos ao longo de toda
a cadeia de transfusão, e tendo simultaneamente em
conta a natureza e funções específicas dos serviços de
transfusão, apenas lhes deverão ser aplicadas as disposições referentes àquelas actividades.

(13)

Os Estados-Membros devem garantir a existência de um
mecanismo apropriado de designação, autorização, acreditação ou licenciamento que assegure que as actividades
dos serviços de sangue são realizadas em conformidade
com os requisitos da presente directiva.

(14)

Os Estados-Membros devem organizar inspecções e
medidas de controlo, a levar a cabo por representantes
da autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento do disposto na presente directiva por parte dos
serviços de sangue.

(15)

(16)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

O pessoal directamente envolvido na colheita, análise,
processamento, armazenamento e distribuição do sangue
e seus componentes deve possuir as qualificações
adequadas e receber atempadamente formação relevante,
sem prejuízo da legislação comunitária existente relativa
ao reconhecimento de habilitações profissionais e à
protecção dos trabalhadores.
Os serviços de sangue devem criar e manter sistemas de
qualidade abrangendo todas as actividades que determinam a política, os objectivos e as responsabilidades

JO C 374 de 11.12.1996, p. 1.
JO C 268 de 4.10.1993, p. 29.
JO C 329 de 6.12.1993, p. 268.
JO C 249 de 25.9.1995, p. 231.
JO C 141 de 13.5.1996, p. 131.
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em matéria de qualidade e pô-los em prática, designadamente, através do planeamento, controlo, garantia e
melhoria da qualidade, no âmbito do sistema de qualidade, tomando em consideração os princípios de boas
práticas de fabrico, bem como o sistema CE de avaliação
da conformidade.

(17)

Deve ser estabelecido um sistema adequado que garanta
a rastreabilidade do sangue e dos componentes sanguíneos. A rastreabilidade deve ser assegurada através de
procedimentos rigorosos de identificação dos dadores,
dos doentes e dos laboratórios, através da conservação
de registos e de um sistema adequado de identificação e
rotulagem. É desejável estabelecer um sistema que
permita uma identificação única e inequívoca das
dádivas de sangue e dos componentes sanguíneos na
Comunidade. Em relação ao sangue e aos componentes
sanguíneos importados de países terceiros, é necessário
que os serviços de sangue garantam um nível de rastreabilidade equivalente, nas fases que antecedem a importação na Comunidade. Nas fases posteriores à importação devem ser assegurados os mesmos requisitos de
rastreabilidade que se aplicam ao sangue e aos componentes sanguíneos colhidos na Comunidade.

(18)

Importa introduzir um conjunto de procedimentos de
vigilância organizados para recolher e avaliar informações sobre reacções ou incidentes adversos ou inesperados relacionados com a colheita de sangue ou de
componentes sanguíneos, por forma a prevenir a ocorrência de tais incidentes ou reacções, melhorando assim
a segurança da transfusão através de medidas adequadas.
Nesta perspectiva, deverá ser estabelecido nos Estados-Membros um sistema comum de notificação de reacções
e incidentes adversos e graves relacionados com a
colheita, análise, processamento, armazenamento e
distribuição do sangue e seus componentes.

(19)

Sempre que o dador for informado de quaisquer resultados anormais, deve ser-lhe prestado o aconselhamento
adequado.

(20)

A prática actual em matéria de transfusão sanguínea
assenta nos princípios da dádiva voluntária, do anonimato do dador e do receptor, da não remuneração do
dador e da ausência de lucro por parte do serviço envolvido na transfusão sanguínea.

(21)

Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para
garantir aos candidatos a dador de sangue ou de componentes sanguíneos a confidencialidade de toda a informação comunicada ao pessoal autorizado relacionada
com o seu estado de saúde, com os resultados das
análises das suas dádivas, bem como com toda e qualquer rastreabilidade futura da sua dádiva.
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Nos termos do n.o 5 do artigo 152.o do Tratado, as
disposições da presente directiva não podem afectar as
disposições nacionais sobre dádivas de sangue. O n.o 4,
alínea a), do artigo 152.o do Tratado dispõe que nada
obsta a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de protecção mais estritas no que
respeita às normas de qualidade e segurança do sangue e
dos componentes sanguíneos.
As dádivas de sangue voluntárias e não remuneradas
constituem um factor que pode contribuir para a
obtenção de elevados padrões de segurança do sangue e
dos componentes sanguíneos e, por conseguinte, para a
protecção da saúde humana. Os esforços desenvolvidos
pelo Conselho da Europa neste domínio devem ser
apoiados e tomadas todas as medidas necessárias para
incentivar as dádivas voluntárias e não remuneradas,
mediante acções e iniciativas adequadas e através dum
maior reconhecimento público dos dadores, aumentando, assim, a auto-suficiência em sangue. A definição
de dádiva voluntária e não remunerada do Conselho da
Europa deve igualmente ser tida em conta.
O sangue e os componentes sanguíneos utilizados para
fins terapêuticos ou em dispositivos médicos devem ser
provenientes de indivíduos cujo estado de saúde seja tal
que nenhum efeito nocivo possa resultar da dádiva e que
o risco de transmissão de doenças infecciosas seja reduzido ao mínimo; todas as dádivas de sangue devem ser
analisadas segundo regras que garantam que foram
tomadas todas as medidas necessárias para proteger a
saúde dos receptores de sangue e componentes sanguíneos.
A Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à
protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses
dados (1), determina que os dados relativos à saúde do
indivíduo sejam sujeitos a uma protecção reforçada. No
entanto, aquela directiva abrange apenas dados pessoais
e não os que se tornaram anónimos. A presente directiva
deve assim introduzir garantias adicionais para evitar
toda e qualquer alteração não autorizada dos registos de
dádivas ou de processamento do sangue, bem como toda
a divulgação não autorizada de informações.
Devem ser conferidos poderes à Comissão para estabelecer requisitos técnicos e proceder às necessárias alterações a esses requisitos e aos anexos por forma a ter
em conta o progresso técnico e científico.

8.2.2003

(28)

É necessário que a Comunidade disponha dos melhores
pareceres científicos em relação à segurança do sangue e
dos componentes sanguíneos, em especial no que se
refere à adaptação das disposições da presente directiva
ao progresso técnico e científico.

(29)

Deverão ser efectuadas análises, em conformidade com
os mais recentes procedimentos cientícos e técnicos, que
sejam um reflexo das melhores práticas da actualidade,
tal como definidas através de um processo adequado de
consultas a peritos, processo que deverá também ser
utilizado para a respectiva revisão e actualização. O
processo de revisão em apreço deverá ainda ter em conta
os progressos científicos em matéria de detecção, inactivação e eliminação de agentes patogénicos transmissíveis
por transfusão.

(30)

As medidas necessárias à execução da presente directiva
serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de
exercício das competências de execução atribuídas à
Comissão (3).

(31)

Para promover a aplicação eficaz do disposto na
presente directiva, afigura-se adequado prever sanções a
aplicar pelos Estados-Membros.

(32)

Uma vez que os objectivos da presente directiva, designadamente, contribuir para a confiança tanto na qualidade das dádivas de sangue e de componentes sanguíneos como na protecção da saúde dos dadores, atingir a
auto-suficiência ao nível comunitário e aumentar a
confiança na segurança da cadeia de transfusão
sanguínea entre Estados-Membros, não podem ser suficientemente atingidos pelos Estados-Membros, podendo
ser melhor alcançados ao nível comunitário em virtude
da sua escala e efeitos, a Comunidade pode tomar
medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.o do Tratado. De acordo
com o princípio da proporcionalidade consagrado no
mesmo artigo, a presente directiva não excede o
necessário para atingir aqueles objectivos.

(33)

A responsabilidade pela organização dos serviços de
saúde e pela prestação de cuidados médicos deve continuar a ser da competência de cada Estado-Membro,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

(27)

O estabelecimento de requisitos técnicos e a sua adaptação ao progresso devem ter em conta a recomendação
do Conselho, de 29 de Junho de 1998, respeitante à
elegibilidade dos dadores de sangue e de plasma e ao
rastreio das dádivas de sangue na Comunidade Europeia (2), as recomendações pertinentes do Conselho da
Europa e da OMS, bem como as indicações das instituições e organizações europeias competentes, tais como
as monografias da Farmacopeia Europeia.

(1) JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 203 de 21.7.1998, p. 14.
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Artigo 1.o
Objectivos
A presente directiva estabelece normas de qualidade e segurança para o sangue humano e para os componentes sanguíneos, por forma a assegurar um elevado nível de protecção da
saúde humana.
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artigo 2.o
Âmbito de aplicação
1.
A presente directiva aplica-se à colheita e análise do
sangue humano e dos componentes sanguíneos, qualquer que
seja a sua finalidade, bem como ao seu processamento, armazenamento e distribuição, quando se destinam à transfusão.
2.
Sempre que o sangue e os componentes sanguíneos
forem colhidos e analisados única e exclusivamente para efeitos
de transfusão autóloga e forem claramente identificados como
tal, os requisitos a cumprir a esse respeito são os referidos na
alínea g) do artigo 29.o
3.
A presente directiva aplica-se sem prejuízo das Directivas
93/42/CEE (1), 95/46/CE e 98/79/CE (2).
4.
A presente directiva não se aplica às células progenitoras
hematopoiéticas.
Artigo 3.o
Definições
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «Sangue», o sangue total colhido de um dador e processado
quer para transfusão quer para transformação subsequente;
b) «Componente sanguíneo», um constituinte terapêutico do
sangue (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas,
plasma) que pode ser obtido por vários métodos;
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h) «Reacção adversa grave», uma resposta inesperada do dador
ou do doente associada à colheita ou à transfusão de
sangue ou de componentes sanguíneos, que causa a morte
ou põe a vida em perigo, conduz a uma deficiência ou
incapacidade, ou que provoca, ou prolonga, a hospitalização ou a morbilidade;
i) «Libertação dum componente sanguíneo», um processo que
utiliza sistemas e procedimentos que garantem que o
produto final cumpre todos os requisitos exigidos, e que
permite que um componente sanguíneo possa ser libertado
para utilização;
j) «Exclusão», a suspensão da elegibilidade de um indivíduo
para dar sangue ou componentes sanguíneos, suspensão
essa, que pode ser permanente ou temporária;
k) «Distribuição», o fornecimento de sangue e de componentes
sanguíneos a outros serviços de sangue, serviços de transfusão e fabricantes de produtos derivados do sangue e do
plasma. Não inclui a disponibilização de sangue ou de
componentes sanguíneos para transfusão;
l) «Hemovigilância», o conjunto de processos organizados de
vigilância devidos a graves incidentes ou reacções registadas
em dadores ou receptores, bem como o acompanhamento
epidemiológico de dadores;
m) «Inspecção», um controlo formal e objectivo, de acordo
com padrões aprovados, a fim de aferir do cumprimento
do disposto na presente directiva e demais legislação
aplicável e identificar problemas.

c) «Produto sanguíneo», qualquer produto terapêutico derivado do sangue ou do plasma humano;
d) «Transfusão autóloga», uma transfusão em que o dador e o
receptor são a mesma pessoa e em que são utilizados
sangue e componentes sanguíneos obtidos por colheita
prévia;
e) «Serviço de sangue», uma estrutura ou organismo
responsável pelos aspectos da colheita e análise de sangue
humano ou de componentes sanguíneos, qualquer que seja
a sua finalidade, bem como pelo seu processamento, armazenamento e distribuição quando se destinam à transfusão.
Nesta definição não se incluem os serviços de transfusão;
f) «Serviço de transfusão», uma unidade hospitalar que armazena, disponibiliza e pode efectuar testes de compatibilidade com o sangue e componentes sanguíneos, para utilização exclusiva do hospital, incluindo outras actividades de
transfusão com suporte hospitalar;
g) «Incidente adverso grave», uma ocorrência nociva durante a
colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de sangue ou de componentes sanguíneos,
susceptível de levar à morte ou de pôr a vida em perigo, de
conduzir a uma deficiência ou incapacidade, ou de
provocar, ou prolongar, a hospitalização ou a morbilidade;
(1) Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa
aos dispositivos médicos (JO L 169 de 12.7.1993, p. 1). Directiva
com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2001/104/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 6 de 10.1.2002, p.
50).
2
( ) Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de Outubro de 1998, relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (JO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
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Artigo 4.o
Aplicação
1. Os Estados-Membros devem designar a autoridade ou
autoridades competentes responsáveis pela aplicação dos requisitos constantes da presente directiva.
2. A presente directiva não obsta a que os Estados-Membros
mantenham ou adoptem medidas de protecção mais estritas
nos respectivos territórios, desde que estejam em conformidade
com as disposições do Tratado.
Os Estados-Membros podem, nomeadamente, introduzir requisitos a que devam obedecer as dádivas voluntárias e não remuneradas, incluindo a proibição ou restrição de importações de
sangue e de componentes sanguíneos que não satisfaçam esses
requisitos, por forma a garantir um elevado nível de protecção
da saúde e a alcançar o objectivo previsto no n.o 1 do artigo
20.o, desde que estejam reunidas as condições previstas no
Tratado.
3. No desempenho das actividades abrangidas pela presente
directiva, a Comissão pode recorrer a assistência técnica e/ou
administrativa, para benefício mútuo da Comissão e dos beneficiários, em relação à identificação, preparação, gestão,
vigilância, auditoria e controlo, bem como ao apoio financeiro.
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CAPÍTULO II

DEVERES DAS AUTORIDADES DOS ESTADOS-MEMBROS

Artigo 5.o
Designação, autorização, acreditação ou licenciamento dos
serviços de sangue
1.
Os Estados-Membros devem garantir que as actividades
relacionadas com a colheita e análise do sangue humano e dos
componentes sanguíneos, qualquer que seja a sua finalidade,
bem como com o seu processamento, armazenamento e distribuição, quando se destinam à transfusão, sejam realizadas
exclusivamente pelos serviços de sangue que tenham sido designados, autorizados, acreditados ou licenciados pela autoridade
competente para esse fim.
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2. A autoridade competente deve organizar inspecções e
medidas de controlo periodicamente. O intervalo entre duas
inspecções e medidas de controlo não deve exceder dois anos.
3. As referidas inspecções e medidas de controlo devem ser
efectuadas por representantes da autoridade competente, com
poderes para:
a) Inspeccionar os serviços de sangue bem como as instalações
de terceiros situadas no seu próprio território e a quem o
titular da designação, autorização, acreditação ou licença
referida no artigo 5.o tenha incumbido de aplicar os procedimentos de avaliação e análise nos termos do artigo 18.o;
b) Recolher amostras para exame e análise;

2.
Para efeitos do disposto no n.o 1, o serviço de sangue
deve comunicar à autoridade competente as informações constantes do anexo I.

c) Examinar todos os documentos relacionados com o objecto
da inspecção, sem prejuízo das disposições vigentes nos
Estados-Membros, à data de entrada em vigor da presente
directiva, que restringem os poderes das autoridades competentes em relação à descrição do método de preparação.

3.
A autoridade competente, depois de ter verificado que o
serviço de sangue cumpre os requisitos estabelecidos na
presente directiva, deverá indicar-lhe quais as actividades que
pode executar e em que condições.

4. A autoridade competente deve organizar inspecções e
outras medidas de controlo, conforme for mais adequado, em
caso de incidentes ou reacções adversas graves, ou de suspeita
dos mesmos, em conformidade com o disposto no artigo 15.o

4.
O serviço de sangue não pode efectuar nenhuma alteração substancial das suas actividades, sem autorização prévia
por escrito da autoridade competente.
5.
A autoridade competente poderá suspender ou revogar a
designação, autorização, acreditação ou licença do serviço de
sangue se, no decurso da inspecção ou de medidas de controlo,
se vier a demonstrar que este não cumpre os requisitos da
presente directiva.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE SANGUE

Artigo 9.o
Artigo 6.

o

Pessoa responsável

Serviços de transfusão
Os artigos 7.o e 10.o, o n.o 1 do artigo 11.o, o n.o 1 do artigo
12.o e os artigos 14.o, 15.o, 22.o e 24.o aplicam-se aos serviços
de transfusão.
Artigo 7.o
Disposições relativas aos serviços de sangue existentes
Os Estados-Membros podem decidir manter as disposições
nacionais durante um período de nove meses a partir da data
prevista no artigo 32.o, a fim de permitir que os serviços de
sangue que já se encontram em actividade ao abrigo da legislação vigente se adaptem aos requisitos da presente directiva.
Artigo 8.o

1. Os serviços de sangue devem designar uma pessoa (a
seguir designada «pessoa responsável»), que terá a responsabilidade de:
— assegurar que cada unidade de sangue ou de componentes
sanguíneos foi colhida e analisada, qualquer que seja a sua
finalidade, e processada, armazenada e distribuída, quando
se destina à transfusão, em conformidade com a lei em
vigor no respectivo Estado-Membro,
— prestar informações à autoridade competente no processo
de designação, autorização, acreditação ou licenciamento,
nos termos do artigo 5.o,
— aplicar os requisitos previstos nos artigos 10.o, 11.o, 12.o,
13.o, 14.o e 15.o aos serviços de sangue.

Inspecção e medidas de controlo

2. A pessoa responsável deverá satisfazer as seguintes
condições mínimas de formação:

1.
Os Estados-Membros devem assegurar que a autoridade
competente organize inspecções e medidas de controlo
adequadas nos serviços de sangue por forma a garantir o
cumprimento dos requisitos da presente directiva.

a) Possuir um diploma, certificado ou outro título que
sancione um curso de nível universitário, ou um curso reconhecido como equivalente pelo Estado-Membro em causa,
na área das ciências médicas ou biológicas;
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b) Possuir experiência prática pós-graduada de, pelo menos,
dois anos em domínios relevantes, adquirida num ou vários
serviços aprovados para desenvolver actividades relacionadas
com a colheita e/ou a análise do sangue humano e dos
componentes sanguíneos, ou com o seu processamento,
armazenamento e distribuição.
3.
As funções referidas no n.o 1 podem ser delegadas
noutras pessoas, que devem possuir as necessárias qualificações,
tanto ao nível da formação como da experiência.
4.
Os serviços de sangue devem comunicar à autoridade
competente o nome da pessoa responsável mencionada no n.o
1, bem como das outras pessoas referidas no n.o 3, juntamente
com informações sobre as funções específicas pelas quais são
responsáveis.

Artigo 13.o
Conservação de registos
1. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias para assegurar que os serviços de sangue mantenham registos actualizados das informações requeridas nos
anexos II e IV e ao abrigo das alíneas b), c) e d) do artigo 29.o
Os registos devem ser conservados durante, pelo menos, 15
anos.
2. A autoridade competente deve conservar os registos referentes aos dados recebidos dos serviços de sangue nos termos
dos artigos 5.o, 7.o, 8.o, 9.o e 15.o
CAPÍTULO V
HEMOVIGILÂNCIA

5.
Em caso de substituição, temporária ou definitiva, da
pessoa responsável ou das outras pessoas referidas no n.o 3, o
serviço de sangue deve comunicar imediatamente à autoridade
competente o nome do novo responsável e a data do seu início
de funções.
Artigo 10.o
Pessoal
O pessoal envolvido na colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes
sanguíneos deve possuir as qualificações necessárias ao desempenho dessas funções e deve receber, atempadamente, uma
formação adequada e periodicamente actualizada.
CAPÍTULO IV
GESTÃO DA QUALIDADE

Artigo 11.o
Sistema de qualidade dos serviços de sangue
1.
Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias para assegurar que cada serviço de sangue crie e
mantenha um sistema de qualidade baseado nos princípios de
boas práticas.
2.
A Comissão deve estabelecer as normas e especificações
comunitárias referidas na alínea h) do artigo 29.o para as actividades relativas ao sistema de qualidade, a aplicar pelos serviços
de sangue.

Artigo 14.o
Rastreabilidade
1. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias para garantir que o sangue e os componentes
sanguíneos colhidos, analisados, processados, armazenados,
libertados e/ou distribuídos nos respectivos territórios, possam
ser rastreados desde o dador até ao receptor e vice-versa.
Para esse efeito, os Estados-Membros devem assegurar que os
serviços de sangue apliquem um sistema que permita identificar
cada dádiva de sangue e cada unidade de sangue e de componentes sanguíneos proveniente da dádiva, garantindo assim a
total rastreabilidade do dador ao receptor, passando pela transfusão. O sistema deve identificar inequivocamente cada dádiva
de sangue e cada componente sanguíneo. Tal sistema deve ser
estabelecido em conformidade com os requisitos referidos na
alínea a) do artigo 29.o
Quanto ao sangue e componentes sanguíneos importados de
países terceiros, os Estados-Membros devem assegurar que o
sistema de identificação da dádiva a aplicar pelos serviços de
sangue garanta um nível de rastreabilidade equivalente.
2. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias para assegurar que o sistema de rotulagem do
sangue e dos componentes sanguíneos colhidos, analisados,
processados, armazenados, libertados e/ou distribuídos nos
respectivos territórios seja conforme ao sistema de identificação
referido no n.o 1 e satisfaça os requisitos de rotulagem constantes do anexo III.
3. Os dados necessários para assegurar a rastreabilidade integral, de acordo com o disposto no presente artigo, serão
conservados pelo prazo mínimo de 30 anos.

Artigo 12.o

Artigo 15.o

Documentação
1.
Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias para garantir que os serviços de sangue mantenham
actualizada a documentação relativa aos procedimentos operacionais, normas orientadoras, manuais de formação e de referência, bem como aos relatórios.
2.
Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias para garantir que os funcionários incumbidos de
proceder às inspecções e medidas de controlo referidas no
artigo 8.o tenham acesso a esses documentos.
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Notificação de incidentes e reacções adversas graves
1.

Os Estados-Membros devem assegurar que:

— todos os incidentes adversos graves (acidentes e erros) relacionados com a colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição do sangue e dos componentes sanguíneos que possam ter influência na sua qualidade e segurança, bem como todas as reacções adversas graves observadas durante ou após a transfusão e que possam ser atribuídas à qualidade e segurança do sangue e dos seus
componentes, sejam notificados à autoridade competente,
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— os serviços de sangue disponham dum procedimento que
permita retirar de circulação, de modo preciso, eficaz e verificável, o sangue ou os componentes sanguíneos, relacionados com a notificação acima referida.
2.
Esses incidentes e reacções adversas graves devem ser
notificados em conformidade com o procedimento e o modelo
de notificação referidos na alínea i) do artigo 29.o

8.2.2003

2. Os Estados-Membros devem informar a Comissão das
medidas que tomarem nos termos do n.o 1 dois anos após a
entrada em vigor da presente directiva, e subsequentemente de
três em três anos. Com base nesses relatórios, a Comissão
informará o Parlamento Europeu e o Conselho sobre quaisquer
medidas complementares necessárias que se proponha tomar a
nível comunitário.
Artigo 21.o

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE E SEGURANÇA DO
SANGUE E DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS

Artigo 16.o
Informações a prestar aos candidatos a dador
Os Estados-Membros devem assegurar a prestação das informações referidas na alínea b) do artigo 29.o a todos os candidatos a dador de sangue ou de componentes sanguíneos na
Comunidade.

Análise das dádivas
Os serviços de sangue devem assegurar que todas as dádivas de
sangue e de componentes sanguíneos sejam analisadas em
conformidade com os requisitos referidos no anexo IV.
Os Estados-Membros devem assegurar que o sangue e os
componentes sanguíneos importados para a Comunidade sejam
analisados em conformidade com os requisitos enumerados no
anexo IV.
Artigo 22.o

Artigo 17.o

Condições de armazenamento, transporte e distribuição

Informações a prestar pelos dadores

Os serviços de sangue devem assegurar que as condições de
armazenamento, transporte e distribuição do sangue e dos
componentes sanguíneos cumpram o disposto na alínea e) do
artigo 29.o

Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas necessárias
para garantir que todos os dadores da Comunidade, que manifestem a sua vontade de dar sangue ou componentes sanguíneos, prestem aos serviços de sangue as informações referidas
na alínea c) do artigo 29.o
Artigo 18.o
Elegibilidade dos dadores
1.
Os serviços de sangue devem assegurar que sejam aplicados procedimentos de avaliação a todos os dadores de sangue
e de componentes sanguíneos e que sejam cumpridos os critérios em matéria de dádivas referidos na alínea d) do artigo 29.o
2.
Os resultados dos procedimentos de avaliação clínica e
das análises efectuadas ao dador devem ser registados, devendo
todas as anomalias importantes detectadas ser comunicadas ao
dador.

Artigo 23.o
Requisitos relativos à qualidade e segurança do sangue e
dos componentes sanguíneos
Os serviços de sangue devem assegurar que os requisitos relativos à qualidade e segurança do sangue e dos componentes
sanguíneos correspondam a padrões elevados, em conformidade com as disposições referidas na alínea f) do artigo 29.o
CAPÍTULO VII
PROTECÇÃO DE DADOS

Artigo 24.o
Artigo 19.o
Exame dos dadores
Antes de cada dádiva de sangue ou de um composto sanguíneo
será praticado um exame do dador que inclua um interrogatório. Um profissional de saúde qualificado será responsável,
nomeadamente, por fornecer aos dadores, e junto destes recolher, as informações necessárias para aquilatar da sua admissibilidade como dadores, juízo que formulará com base nas referidas informações.
Artigo 20.o
Dádiva de sangue voluntária e não remunerada
1.
Os Estados-Membros devem incentivar as dádivas de
sangue voluntárias e não remuneradas com vista a assegurar
que o sangue e os componentes sanguíneos sejam, na medida
do possível, obtidos a partir dessas dádivas.
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Protecção de dados e confidencialidade
Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas necessárias
para garantir que todos os dados, incluindo os relativos às
informações genéticas, recolhidos em conformidade com a
presente directiva e que são acessíveis a terceiros, se tornem
anónimos, por forma a que o dador deixe de ser identificável.
Para esse efeito deverão:
a) Tomar medidas para garantir a segurança dos dados, para
impedir aditamentos, supressões ou alterações não autorizadas dos dados constantes das fichas dos dadores ou dos
registos de exclusão, bem como para impedir a transferência
não autorizada de informações;
b) Estabelecer procedimentos
discrepâncias de dados;

para

solucionar

todas

as

c) Impedir a divulgação não autorizada dessas informações,
devendo, todavia, garantir a rastreabilidade das dádivas.
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INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES, RELATÓRIOS E SANÇÕES

2. Sempre que se fizer referência ao presente número,
aplicam-se os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo
em conta o disposto no seu artigo 8.o

Artigo 25.o

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/
/CE é de três meses.

CAPÍTULO VIII

Intercâmbio de informações
A Comissão deve reunir regularmente com as autoridades
competentes designadas pelos Estados-Membros, com delegações de peritos de serviços hematológicos e com outras
partes interessadas, para trocar informações sobre a experiência
adquirida no que respeita à execução da presente directiva.
Artigo 26.o
Relatórios
1.
Os Estados-Membros devem enviar um relatório à
Comissão, pela primeira vez em 31 de Dezembro de 2003 e,
daí em diante, de três em três anos, sobre as actividades desenvolvidas em relação às disposições da presente directiva,
incluindo uma relação das medidas adoptadas em matéria de
inspecção e controlo.
2.
A Comissão deve transmitir ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões os relatórios apresentados pelos Estados-Membros
sobre a experiência adquirida com a aplicação da presente
directiva.
3.
A Comissão deve transmitir um relatório ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Regiões, pela primeira vez em 1 de Julho de 2004
e, daí em diante, de três em três anos, sobre a aplicação dos
requisitos da presente directiva, em particular dos que se
referem à inspecção e ao controlo.

3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 29.o
Requisitos técnicos e sua adaptação ao progresso técnico e
científico
A adaptação ao progresso técnico e científico dos requisitos
técnicos estabelecidos nos anexos I a IV deve ser efectuada em
conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo
28.o.
A adopção dos requisitos técnicos que se seguem, e a sua adaptação ao progresso técnico e científico, devem ser efectuadas
em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do
artigo 28.o:
a) Requisitos de rastreabilidade;
b) Informações a prestar aos dadores;
c) Informações que devem ser prestadas pelos dadores,
incluindo a identificação, história clínica e assinatura do
dador;
d) Requisitos relativos à elegibilidade dos dadores de sangue e
de plasma e ao rastreio das dádivas de sangue, incluindo:
— critérios de exclusão permanente e eventuais derrogações,
— critérios de exclusão temporária;

Artigo 27.o

e) Requisitos relativos ao armazenamento, transporte e distribuição;

Sanções

f) Requisitos relativos à qualidade e segurança do sangue e dos
componentes sanguíneos;

Os Estados-Membros devem determinar o regime das sanções
aplicáveis em caso de infracção às disposições nacionais adoptadas na sequência da presente directiva e devem tomar as
medidas necessárias para garantir a sua efectiva execução. As
sanções previstas devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-Membros devem notificar essas disposições à
Comissão, o mais tardar até à data fixada no artigo 32.o,
devendo também notificar, de imediato, toda e qualquer alteração posterior de que venham a ser objecto.

g) Requisitos aplicáveis à transfusão autóloga;
h) Normas e especificações comunitárias relativas ao sistema
de qualidade nos serviços de sangue;
i) Procedimentos comunitários para a notificação de reacções
e incidentes adversos graves e modelo de notificação.

Artigo 30.o
CAPÍTULO IX
COMITÉS

Artigo 28.

o

Procedimento de regulamentação
1.

A Comissão será assistida por um comité.
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Consulta de comités científicos
A Comissão pode consultar o ou os comités científicos pertinentes, quando definir os requisitos técnicos referidos no artigo
29.o e quando adaptar os requisitos técnicos constantes dos
anexos I a IV ao progresso técnico e científico, em particular, a
fim de garantir um nível equivalente de qualidade e segurança
do sangue e dos componentes sanguíneos utilizados para transfusão e como matéria-prima para o fabrico de medicamentos.
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CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 31.o
Alteração da Directiva 2001/83/CE
O artigo 109.o da Directiva 2001/83/CE passa a ter a seguinte
redacção:

8.2.2003

As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem incluir
uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa
referência aquando da sua publicação oficial. O modo da referência é da competência dos Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão os
textos das disposições de direito interno que tiverem adoptado
ou que venham a adoptar no âmbito da presente directiva.
Artigo 33.o

«Artigo 109.o
À colheita e análise de sangue e plasma humanos aplica-se
o disposto na Directiva 2002/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que
estabelece normas de qualidade e segurança em relação à
colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes sanguíneos e
que altera a Directiva 2001/83/CE (*).
(*) JO L 33 de 8.2.2003, p. 30.»

Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação
no Jornal Oficial da União Europeia.
Artigo 34.o
Destinatários
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Artigo 32.o
Transposição
1.
Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva o mais tardar até 8 de
Fevereiro de 2005. Do facto informarão imediatamente a
Comissão.
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Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 2003.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

G. DRYS

7/11/11 3:51 PM

8.2.2003

Jornal Oficial da União Europeia

PT

L 33/39

ANEXO I
INFORMAÇÕES QUE OS SERVIÇOS DE SANGUE DEVEM PRESTAR À AUTORIDADE COMPETENTE PARA
EFEITOS DE DESIGNAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, ACREDITAÇÃO OU LICENCIAMENTO EM CONFORMIDADE
COM O N.o 2 DO ARTIGO 5.o
Pa r te A :

informações gerais:
— identificação do serviço de sangue,
— identificação, qualificações e contactos das pessoas responsáveis,
— lista dos serviços de transfusão de que são fornecedores.

Pa r te B :

Descrição do sistema de qualidade, que deve incluir:
— documentação, como por exemplo um organigrama, incluindo as funções das pessoas responsáveis e a
estrutura hierárquica
— documentação, como por exemplo uma «planta das instalações» (Site Master File) e um manual de qualidade, que descreva o sistema de qualidade em conformidade com o n.o 1 do artigo 11.o,
— número e qualificações do pessoal,
— requisitos em matéria de higiene,
— instalações e equipamentos,
— lista de procedimentos operacionais normalizados para recrutar e seleccionar dadores, avaliar, processar,
analisar, distribuir ou retirar da circulação unidades de sangue ou componentes sanguíneos e notificar e
registar incidentes e reacções adversos graves.

ANEXO II
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO ANTERIOR DO SERVIÇO DE SANGUE
Esse relatório anual deve incluir:
— número total de dadores que deram sangue e componentes sanguíneos,
— número total de dádivas,
— lista actualizada dos serviços de transfusão de que é fornecedor,
— número de dádivas de sangue total não utilizadas,
— número de componentes produzidos e distribuídos (por componente),
— incidência e prevalência de marcadores de doenças infecciosas transmissíveis por transfusão, nos dadores de sangue e
de componentes sanguíneos,
— número de produtos retirados de circulação,
— número de incidentes e reacções adversas graves notificadas.
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ANEXO III
REQUISITOS EM MATÉRIA DE ROTULAGEM
O rótulo de cada um dos componentes deve conter as seguintes informações:
— designação oficial do componente,
— volume, peso ou número de células do componente (consoante o caso),
— identificação única, numérica ou alfanumérica, da dádiva,
— nome do serviço de sangue de produção,
— grupo ABO (não necessária para o plasma destinado exclusivamente a fraccionamento),
— grupo Rh D, especificando-se «Rh D positivo» ou «Rh D negativo» (não necessária para o plasma destinado exclusivamente a fraccionamento),
— data ou prazo de validade (consoante o caso),
— temperatura de armazenamento,
— nome, composição e volume do anticoagulante e/ou solução aditiva (caso exista).

ANEXO IV
REQUISITOS DE BASE EM MATÉRIA DE ANÁLISE DAS DÁDIVAS DE SANGUE TOTAL E DE
COMPONENTES
Devem ser realizadas as seguintes análises às unidades de sangue total e de aférese, incluindo as unidades para transfusão
autóloga obtidas por colheita prévia:
— grupo ABO (não necessária para o plasma destinado exclusivamente a fraccionamento),
— grupo Rh D (não necessária para o plasma destinado exclusivamente a fraccionamento),
— detecção das seguintes infecções nos dadores:
— hepatite B (HBs-Ag),
— hepatite C (Anti-HCV),
— HIV ½ (Anti-HIV ½).
Podem ser necessárias análises adicionais para componentes, dadores ou situações epidemiológicas específicas.

Manual_1.indd 300

7/11/11 3:51 PM

APÊNDICE IV
Directiva da Comissão 2004/33/EC
União Europeia, http://eur-lex.europa.eu

Manual_1.indd 301

7/11/11 3:51 PM

30.3.2004

Jornal Oficial da União Europeia

PT

L 91/25

DIRECTIVA 2004/33/CE DA COMISSÃO

Exig

de 22 de Março de 2004
que dá execução à Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a
determinadas exigências técnicas relativas ao sangue e aos componentes sanguíneos

Os
tivas
sang

(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

É necessário determinar definições comuns para a terminologia técnica, a fim de garantir a aplicação coerente da
Directiva 2002/98/CE.

(7)

As medidas previstas na presente directiva estão em
conformidade com o parecer do comité criado pela
Directiva 2002/98/CE,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2002/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece normas de qualidade e segurança em relação à colheita,
análise, processamento, armazenamento e distribuição de
sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a
Directiva 2001/83/CE (1), e, nomeadamente, o segundo
parágrafo, alíneas b) a g), do seu artigo 29.o,

L 91

1.
autó
200
pres

2.
enqu
sang

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Directiva 2002/98/CE estabelece normas de qualidade
e segurança destinadas à colheita e à análise de sangue
humano e de componentes sanguíneos, qualquer que
seja o fim a que se destinem, e ao seu processamento,
armazenamento e distribuição, quando destinados a
transfusão, por forma a assegurar um elevado nível de
protecção da saúde humana.
A fim de prevenir a transmissão de doenças através do
sangue e dos seus componentes e a fim de assegurar um
nível equivalente de qualidade e segurança, a Directiva
2002/98/CE precisa do estabelecimento de determinadas
exigências técnicas.
A presente directiva estabelece as referidas exigências
técnicas, que têm em conta a Recomendação 98/463/CE
do Conselho, de 29 de Junho de 1998, respeitante à
elegibilidade dos dadores de sangue e plasma e ao
rastreio das dádivas de sangue na Comunidade Europeia (2), determinadas recomendações do Conselho da
Europa, o parecer do Comité Científico dos Medicamentos e dos Dispositivos Médicos, as monografias da
Farmacopeia Europeia, em especial no que respeita ao
sangue e aos componentes sanguíneos enquanto matérias-primas para o fabrico de especialidades farmacêuticas, as recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS), bem como a experiência internacional
neste domínio.
O sangue e os componentes sanguíneos importados de
países terceiros, incluindo os utilizados como matérias-primas para o fabrico de medicamentos derivados de
sangue e plasma humanos, devem satisfazer as exigências de qualidade e segurança estabelecidas na presente
directiva.
No que diz respeito ao sangue e aos componentes
sanguíneos colhidos para efeitos e utilização exclusivos
em transfusões autólogas (a chamada dádiva autóloga),
devem ser determinadas exigências técnicas específicas,
conforme exigido no n.o 2 do artigo 2.o da Directiva
2002/98/CE. As referidas dádivas devem ser claramente
identificadas e separadas de outras dádivas a fim de assegurar que não são utilizadas para transfusão em outros
pacientes.

(1) JO L 33 de 8.2.2003, p. 30.
(2) JO L 203 de 21.7.1998, p. 14.
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Artigo 1.o

Os
proc

Definições
Para efeitos da presente directiva, são aplicáveis as definições
estabelecidas no anexo I.
Artigo 2.o
Prestação de informações aos candidatos a dadores
Os Estados-Membros devem garantir que os candidatos a
dadores de sangue ou de componentes sanguíneos recebem do
serviço de sangue as informações constantes da parte A do
anexo II.
Artigo 3.o
Informações exigidas aos dadores
Os Estados-Membros devem garantir que, após a manifestação
da vontade de iniciar o processo de dádiva de sangue ou de
componentes sanguíneos, os dadores fornecem ao serviço de
sangue as informações constantes da parte B do anexo II.
Artigo 4.o
Elegibilidade dos dadores
Os serviços de sangue devem garantir que os dadores de sangue
total e de componentes sanguíneos cumprem os critérios de
elegibilidade estabelecidos no anexo III.
Artigo 5.o
Condições de armazenamento, transporte e distribuição
relativas ao sangue e aos componentes sanguíneos
Os serviços de sangue devem garantir que as condições de
armazenamento, transporte e distribuição relativas ao sangue e
aos componentes sanguíneos satisfazem as exigências estabelecidas no anexo IV.
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Artigo 6.o
Exigências relativas à qualidade e segurança do sangue e
dos componentes sanguíneos
Os serviços de sangue devem garantir que as exigências relativas à qualidade e segurança do sangue e dos componentes
sanguíneos satisfazem as regras estabelecidas no anexo V.
Artigo 7.o

rmie da

Dádivas autólogas

em
pela

1.
Os serviços de sangue devem garantir que as dádivas
autólogas satisfazem as exigências estabelecidas na Directiva
2002/98/CE e as exigências específicas estabelecidas na
presente directiva.

30.3.2004

mento à presente directiva, o mais tardar em 8 de Fevereiro de
2005. Os Estados-Membros comunicarão imediatamente à
Comissão o texto dessas disposições bem como um quadro de
correspondência entre essas disposições e a presente directiva.
As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referência à presente directiva ou ser acompanhadas da referida
referência aquando da sua publicação oficial. As modalidades
da referência incumbem aos Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto
das principais disposições de direito interno que adoptarem no
domínio abrangido pela presente directiva.
Artigo 10.o
Entrada em vigor

2.
As dádivas autólogas devem ser claramente identificadas
enquanto tais e mantidas separadas das dádivas homólogas de
sangue.

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 8.o

Artigo 11.o

Validação

Destinatários

Os Estados-Membros devem garantir que todas as análises e
processos referidos nos anexos II a V são validados.

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

ções

Artigo 8.o
Transposição
1.
Sem prejuízo do artigo 7.o da Directiva 2002/98/CE, os
Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumpri-

Feito em Bruxelas, em 22 de Março de 2004.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

os a
m do
A do
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ANEXO I
DEFINIÇÕES
(Artigo 1.o)
1. «Dádiva autóloga»: o sangue e os componentes sanguíneos colhidos de um indivíduo, destinados exclusivamente a
uma transfusão autóloga ulterior ou a outra aplicação humana administrada a esse indivíduo.
2. «Dádiva homóloga»: o sangue e os componentes sanguíneos colhidos a um indivíduo e destinados a serem transfundidos a outro indivíduo, a serem utilizados em dispositivos médicos ou a servirem de matéria-prima para o fabrico
de medicamentos.
3. «Validação»: o estabelecimento de provas objectivas e documentadas de que os requisitos específicos respeitantes a
uma determinada utilização podem ser cumpridos de forma consistente.
4. «Sangue total»: sangue proveniente de uma dádiva única.
5. «Criopreservação»: prolongamento do tempo de armazenamento de componentes sanguíneos por congelação.
6. «Plasma»: fracção líquida do sangue na qual se encontram as células em suspensão. O plasma pode ser separado da
fracção celular de uma unidade de sangue total para utilização terapêutica como plasma fresco congelado ou para
processamento subsequente em crioprecipitado e em plasma desprovido do crioprecipitado para transfusão. Pode
ser utilizado no fabrico de medicamentos derivados de sangue e plasma humanos ou na preparação de pool de
plaquetas ou de pool de plaquetas desleucocitadas. Pode também ser utilizado para a ressuspensão de preparações de
eritrócitos para efeitos de exsanguino-transfusão ou transfusão perinatal.
7. «Crioprecipitado»: componente do plasma, obtido a partir de plasma fresco congelado, através de precipitação por
congelação e descongelação das proteínas e subsequente concentração e ressuspensão das proteínas precipitadas
num volume reduzido de plasma.
8. «Lavagem»: processo de remoção do plasma ou de uma solução de conservação dos produtos celulares por centrifugação, decantação do líquido sobrenadante das células e adição de uma suspensão isotónica, que é, por sua vez,
geralmente retirada e substituída após nova centrifugação da suspensão. Os processos de centrifugação, decantação
e substituição podem ser várias vezes repetidos.
9. «Eritrócitos»: os eritrócitos provenientes de uma unidade de sangue total, à qual foi retirada uma grande fracção de
plasma.
10. «Eritrócitos, com remoção da camada leuco-plaquetária, buffy coat»: os eritrócitos provenientes de uma unidade de
sangue total, à qual foi retirada uma grande fracção de plasma. É retirada da unidade doada a camada leuco-plaquetária, buffy coat, que contém uma grande fracção de plaquetas e de leucócitos.
11. «Eritrócitos desleucocitados»: os eritrócitos provenientes de uma unidade de sangue total, à qual foi retirada uma
grande fracção do plasma, sendo, subsequentemente, retirados os leucócitos.
12. «Eritrócitos em solução aditiva»: os eritrócitos provenientes de uma unidade de sangue total, à qual foi retirada uma
grande fracção do plasma. É adicionada uma solução nutriente/conservante.
13. «Solução aditiva»: uma solução especificamente para manter as propriedades benéficas de componentes celulares
durante o armazenamento.
14. «Eritrócitos, com remoção da camada leuco-plaquetária, buffy coat, em solução aditiva»: os eritrócitos provenientes
de uma unidade de sangue total, à qual foi retirada uma grande fracção do plasma. É retirada da unidade doada a
camada leuco-plaquetária, buffy coat, que contém uma grande fracção de plaquetas e de leucócitos. É adicionada uma
solução nutriente/conservante.
15. «Buffy coat»: um componente sanguíneo preparado por centrifugação de uma unidade de sangue total e que contém
uma fracção considerável dos leucócitos e das plaquetas.
16. «Eritrócitos desleucocitados, em solução aditiva»: os eritrócitos de uma unidade de sangue total, à qual foi retirada
uma grande fracção do plasma, sendo, subsequentemente, retirados os leucócitos. É adicionada uma solução nutriente/conservante.
17. «Eritrócitos, aférese»: os eritrócitos provenientes de uma dádiva de eritrócitos por aférese.
18. «Aférese»: um método para a obtenção de um ou mais componentes sanguíneos através de processamento do
sangue total numa máquina, no qual os componentes residuais do sangue são devolvidos ao dador durante o
processo ou após a sua conclusão.
19. «Plaquetas, aférese»: uma suspensão concentrada de plaquetas sanguíneas, obtida por aférese.
20. «Plaquetas, aférese, desleucocitadas»: uma suspensão concentrada de plaquetas sanguíneas, obtida por aférese, à qual
são retirados os leucócitos.
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21. «Pool de plaquetas obtidas de unidades de sangue total»: uma suspensão concentrada de plaquetas sanguíneas, obtida
através do processamento de unidades de sangue total e junção das plaquetas provenientes das unidades durante ou
após a separação.
22. «Pool de plaquetas obtidas de unidades de sangue total desleucocitadas»: uma suspensão concentrada de plaquetas
sanguíneas, obtida através do processamento de unidades de sangue total e junção das plaquetas provenientes das
unidades durante ou após a separação, à qual são retirados os leucócitos.
23. «Plaquetas obtidas de uma unidade de sangue total»: uma suspensão concentrada de plaquetas sanguíneas, obtida
através do processamento de uma unidade de sangue total.
24. «Plaquetas obtidas de uma unidade de sangue total»: desleucocitadas: uma suspensão concentrada de plaquetas
sanguíneas, obtida através do processamento de uma unidade de sangue total, à qual são retirados os leucócitos.
25. «Plasma fresco congelado»: o plasma sobrenadante separado de uma unidade de sangue total ou plasma colhido por
aférese, congelado e armazenado.
26. «Plasma desprovido de crioprecipitado para transfusão»: um componente de plasma preparado a partir de uma
unidade de plasma fresco congelado. Inclui a fracção residual depois de retirado o crioprecipitado.
27. «Granulócitos, aférese»: uma suspensão concentrada de granulócitos, obtida por aférese.
28. «Controlo estatístico de processos»: um método de controlo da qualidade de um produto ou de um processo que
assenta num sistema de análise de uma amostra de dimensão adequada, sem necessidade de medir cada um dos
produtos do processo.
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ANEXO II
EXIGÊNCIAS EM MATÉRIA DE INFORMAÇÃO
(Artigos 2.o e 3.o)
PARTE A
Informações a prestar aos candidatos a dadores de sangue ou componentes sanguíneos
1. Material didáctico preciso, que possa ser compreendido pelo grande público, sobre a natureza essencial do sangue, o
processo de dádiva de sangue, os componentes derivados das dádivas de sangue total e aférese, bem como os importantes benefícios para os doentes.
2. Tanto no caso das dádivas homólogas como das autólogas, as razões pelas quais se exige um exame, a história
clínica e a análise das dádivas e o significado do «consentimento informado».
Relativamente às dádivas homólogas, à auto-exclusão e à suspensão temporária e permanente, as razões pelas quais
os indivíduos não devem dar sangue nem componentes sanguíneos, caso possa haver risco para o receptor.
Relativamente às dádivas autólogas, a possibilidade de suspensão e as razões pelas quais o procedimento não deveria
realizar-se, por poder pôr em risco a saúde do doente enquanto dador ou receptor do sangue ou dos componentes
sanguíneos autólogos.
3. Informação relativa à protecção dos dados pessoais: não autorização da revelação da identidade do dador, de informações relativas à saúde do dador, bem como dos resultados das análises efectuadas.
4. As razões pelas quais os indivíduos não devem fazer dádivas susceptíveis de serem prejudiciais para a sua própria
saúde.
5. Informações específicas sobre a natureza dos procedimentos envolvidos quer no processo de dádiva homóloga quer
no de dádiva autóloga, bem como os riscos associados a cada um deles. Em relação às dádivas autólogas, a possibilidade de o sangue e os componentes sanguíneos autólogos poderem não ser suficientes para as necessidades transfusionais.
6. Informações sobre a possibilidade de os dadores mudarem de ideias antes de procederem à dádiva, ou sobre a possibilidade de livremente se retirarem ou auto-excluírem, a qualquer momento, durante o processo de dádiva, sem
embaraço ou desconforto indevidos.
7. Os motivos pelos quais é importante que os dadores informem os serviços de sangue de todo e qualquer incidente
subsequente que possa tornar uma dádiva anterior imprópria para transfusão.
8. Informações sobre a responsabilidade de o serviço de sangue informar o dador, através de um meio adequado, se os
resultados das análises revelarem alguma anomalia importante para a saúde do dador.
9. Informações sobre os motivos que levam a que o sangue e os componentes autólogos não utilizados sejam rejeitados e não transfundidos a outros doentes.
10. Informação sobre o facto de os resultados de análises que detectem marcadores víricos como o VIH, VHB, VHC, ou
outros agentes microbiológicos transmissíveis pelo sangue levarem à exclusão do dador e à destruição da unidade
colhida.
11. Informações sobre a possibilidade de os dadores fazerem perguntas em qualquer momento.

PARTE B
Informações que devem ser prestadas pelos dadores aos serviços de sangue aquando de cada dádiva
1. Identificação do dador
Dados pessoais inequívocos do dador, sem qualquer risco de confusão de identificação, que distinguem o dador, bem
como indicações para o seu contacto.
2. História clínica do dador
História clínica e médica, através de um questionário e de uma entrevista pessoal com um profissional de saúde qualificado, que inclua factores relevantes susceptíveis de contribuir para a identificação e exclusão de pessoas cujas
dádivas possam constituir um risco para a saúde de terceiros, tais como a possibilidade de transmissão de doenças,
ou um risco para a sua própria saúde.
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3. Assinatura do dador
Assinatura do dador, no questionário aos dadores, que será também assinado pelo profissional de saúde responsável
pela obtenção da história clínica, confirmando que o dador:
a) Leu e percebeu o material didáctico fornecido;
b) Teve oportunidade de fazer perguntas;
c) Recebeu respostas satisfatórias a todas as perguntas feitas;
d) Deu o seu consentimento informado de pretender prosseguir o processo de dádiva;
e) Foi informado, no caso de dádivas autólogas, de que o sangue e os componentes sanguíneos doados podem não
ser suficientes para as necessidades transfusionais;
f) Reconheceu que, tanto quanto lhe é dado saber, todas as informações que prestou são verdadeiras.
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ANEXO III
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE DADORES DE SANGUE TOTAL E DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
(Artigo 4.o)
1.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO PARA DADORES DE SANGUE TOTAL E DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
Em circunstâncias excepcionais, o profissional de saúde qualificado do serviço de sangue pode autorizar
dádivas individuais de dadores que não cumpram os critérios a seguir referidos. As excepções devem ser controladas ao abrigo do disposto nos artigos 11.o, 12.o e 13.o da Directiva 2002/98/CE e claramente documentadas.
Os critérios a seguir indicados não se aplicam às dádivas autólogas.

1.1.

Idade e peso dos dadores
Idade

Peso
1.2.

Dadores pela primeira vez com mais de
60 anos

— ao critério do médico do serviço de
sangue

Mais de 65 anos

— com autorização do médico do serviço
de sangue, concedida anualmente.

≥ 50 kg para dadores de sangue total ou de componentes sanguíneos por aférese.

mulher
≥ 125 g/l

homem
≥ 135 g/l

Aplicáveis a dadores homólogos de
sangue total e de componentes celulares.

≥ 60 g/l

A análise às proteínas em dádivas de plasma por aférese deve ser realizada
anualmente.

Valor de plaquetas no sangue do dador
Plaquetas

2.

— excepto se considerado juridicamente
como menor, ou mediante consentimento dos pais ou do tutor legal, de
acordo com o estabelecido na lei

Valor de proteínas no sangue do dador
Proteínas

1.4.

17 a 18 anos

Valor de hemoglobina no sangue do dador
Hemoglobina

1.3.

18 a 65 anos

Número de plaquetas igual ou superior a
150 × 109/l

Nível exigido aos dadores de plaquetas por
aférese

CRITÉRIOS DE SUSPENSÃO PARA DADORES DE SANGUE TOTAL E DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
As análises e os períodos de suspensão indicados com um asterisco (*) não são exigidos quando a dádiva for
exclusivamente utilizada para plasma destinado a fraccionamento.

2.1.
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Critérios de suspensão definitiva de dadores de dádivas homólogas
Doenças cardiovasculares

Candidatos a dadores com uma doença cardiovascular grave,
passada ou activa, excepto no caso de anomalias congénitas
completamente curadas

Doenças do sistema nervoso central

História de doença grave do sistema nervoso central

Diátese hemorrágica

Candidatos a dadores com antecedentes de coagulopatia.
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Episódios repetidos de síncope ou antecedentes de convulsões

Exceptuando as convulsões durante a infância ou decorridos, pelo
menos, três anos desde a última data em que o dador tomou medicação anticonvulsiva sem recidiva de convulsões

Doenças gastrointestinais, geniturinárias,
hematológicas, imunológicas, metabólicas,
renais ou do aparelho respiratório

Candidatos a dadores com doença grave activa, crónica ou reincidente

Diabetes

Se tratados com insulina

Doenças infecciosas

Hepatite B, excepto indivíduos com HBsAg negativo, que se
demonstrou serem imunes.

30.3.2004

Hepatite C
VIH-1/2
HTLV I/II
Babesiose (*)
Kala-azar (leishmaníase visceral) (*)
Trypanosomiasis cruzi (doença de Chagas) (*)
Doenças malignas

Excepto cancro in situ com recuperação total

Encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET), (por exemplo doença de
Creutzfeldt-Jakob, variante da doença de
Creutzfeldt-Jakob)

Pessoas com antecedentes familiares que os tornem susceptíveis ao
desenvolvimento de uma EET ou os receptores de um transplante
de córnea ou dura-máter ou que tenham sido, no passado, tratados
com medicamentos produzidos a partir da glândula pituitária
humana. Quanto à variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, podem
ser recomendadas medidas de precaução adicionais

Utilização de drogas por via intravenosa
(IV) ou intramuscular (IM)

Quaisquer antecedentes de utilização de drogas não prescritas por
via IV ou IM, incluindo esteróides ou hormonas para culturismo

Receptores de xenotransplantes
Comportamento sexual

2.2.

Indivíduos cujo comportamento sexual os coloque em grande risco
de contrair doenças infecciosas graves susceptíveis de serem transmitidas pelo sangue

Critérios de suspensão temporária de dadores de dádivas homólogas

2.2.1. Infecções

Pe r í odo de su spe nsã o
Após doença infecciosa, os candidatos a dadores devem ser suspensos por um período mínimo de duas semanas
após a data de recuperação clínica total.
No entanto, aplicam-se os períodos de suspensão às infecções indicadas no quadro:
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Brucelose (*)

2 anos após a data de recuperação total

Osteomielite

2 anos após a confirmação da cura

Febre Q (*)

2 anos após a data de confirmação da cura

Sífilis (*)

1 ano após a data de confirmação da cura

Toxoplasmose (*)

6 meses após a data de recuperação clínica

Tuberculose

2 anos após a data de confirmação da cura
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Febre reumática

2 anos após a data do desaparecimento dos sintomas, excepto se
houver sinais de doença cardíaca crónica

Febre > 38 °C

2 semanas após a data do desaparecimento dos sintomas

Síndrome gripal

2 semanas após o desaparecimento dos sintomas

L 91/33

Paludismo (*)

— Indivíduos que viveram numa zona
com paludismo durante os cinco
primeiros anos de vida

3 anos após o regresso da última visita a uma zona endémica,
desde que assintomático;
o período de suspensão pode ser reduzido para 4 meses se o teste
imunológico ou do genoma molecular a cada dádiva for negativo

— Indivíduos com antecedentes de paludismo

Suspensão da dádiva de sangue durante 3 anos após cessação do
tratamento e ausência de sintomas.
Aceite posteriormente apenas se o teste imunológico ou do
genoma molecular for negativo

— Visitantes assintomáticos de zonas endémicas

Suspensão durante 6 meses depois de abandonar a zona endémica,
a menos que o teste imunológico ou do genoma molecular seja
negativo

— Indivíduos com antecedentes de afecção
febril não diagnosticada durante uma
visita a uma zona endémica ou seis
meses após essa visita.

3 anos depois do desaparecimento dos sintomas;
o período de suspensão pode ser reduzido para 4 meses se o teste
imunológico ou do genoma molecular for negativo

Vírus da febre do Vale do Nilo (VFVN) (*)

28 dias depois de abandonar uma zona em que exista transmissão
de VFVN a seres humanos

2.2.2. Exposição ao risco de contrair infecção transmissível por transfusão
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— Exame endoscópico com instrumentos flexíveis,
— exposição acidental a sangue sobre mucosas ou a
picada de agulha,
— transfusão de componentes sanguíneos,
— transplante de tecidos ou células de origem
humana,
— intervenção cirúrgica importante,
— tatuagem ou body piercing,
— acupunctura, excepto se realizada por um profissional qualificado com agulhas esterilizadas de utilização única,
— indivíduos em risco devido a contacto doméstico
próximo com pessoas infectadas por hepatite B

Suspensão durante 6 meses, ou 4 meses se for negativo
o teste TAN para a hepatite C

Indivíduos cujo comportamento ou actividade os
coloque em risco de contrair doenças infecciosas
graves, susceptíveis de serem transmitidas pelo sangue

Suspensão após cessação do comportamento de risco
durante um período, determinado pela doença em
questão e pela disponibilidade dos testes adequados
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2.2.3. Vacinação
Vírus ou bactérias atenuados

4 semanas

Vírus, bactérias ou Rickettsiae inactivados ou mortos

Não suspender se o dador se encontrar bem

Toxóides

Não suspender se o dador se encontrar bem

Vacinas contra a hepatite A ou B

Não suspender se o dador se encontrar bem e não tiver
sido exposto

Raiva

Não suspender se o dador se encontrar bem e não tiver
sido exposto.
Se a vacina for administrada após exposição, suspender
durante um ano

Vacinas contra a encefalite transmitida por carraças

Não suspender se o dador se encontrar bem e não tiver
sido exposto

2.2.4. Outras suspensões temporárias

2.3.

Gravidez

6 meses após o parto ou a interrupção, excepto em circunstâncias excepcionais e mediante autorização de um médico

Pequena cirurgia

1 semana

Cuidados dentários

Pequeno tratamento por dentista ou higienista oral — suspender até ao
dia seguinte.
(NB: consideram-se pequena cirurgia a extracção de dentes, obturações e
tratamentos similares)

Medicação

com base na natureza do medicamento prescrito, no seu modo de
actuação e na doença a tratar

Suspensão devida a situações epidemiológicas especiais
Situações epidemiológicas especiais (por exemplo
surtos de doença)

2.4.

Suspensão coerente com a situação epidemiológica.
(Estas suspensões deviam ser notificadas à Comissão
Europeia pela autoridade competente com vista a uma
acção comunitária)

Critérios de suspensão de dadores de dádivas autólogas
Doenças cardíacas graves

Em função da situação clínica da colheita de sangue

Indivíduos afectados por, ou com história de
— Hepatite B, excepto indivíduos com HBsAg negativo, que se demonstrou serem imunes.
— Hepatite C
— VIH-1/2
— HTLV I/II

Os Estados-Membros podem, contudo, estabelecer
disposições específicas respeitantes a dádivas autólogas,
caso o dador não preencha os critérios de elegibilidade

Infecção bacteriana activa.
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ANEXO IV
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E COMPONENTES
SANGUÍNEOS
(Artigo 5.o)
1.

ARMAZENAMENTO

1.1. Armazenamento de componentes líquidos
Componente

Temperatura de armazenamento

Duração máxima do armazenamento

Preparações de eritrócitos e de
sangue total (se usado em transfusões como sangue total)

+ 2 a + 6 °C

28-49 dias consoante os processos usados
na colheita, processamento e armazenamento.

Preparações de plaquetas

+ 20 a + 24 °C

5 dias; podem ser armazenadas durante 7
dias em combinação com a detecção ou
redução de contaminação bacteriana.

Granulócitos

+ 20 a + 24 °C

24 horas.

1.2. Criopreservação
Componente

Condições e duração do armazenamento

Eritrócitos

Até 30 anos, consoante os processos usados na colheita, processamento e armazenamento

Plaquetas

Até 24 meses, consoante os processos usados na colheita, processamento e armazenamento

Plasma e crioprecipitado

Até 36 meses, consoante os processos usados na colheita, processamento e armazenamento

Os eritrócitos e as plaquetas criopreservados devem ser formulados numa solução adequada após descongelação.
O período de armazenamento permitido após descongelação dependerá do método utilizado.
2.

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO
O transporte e a distribuição de sangue e de componentes sanguíneos em todas as fases da cadeia de transfusão
deve realizar-se em condições que mantenham a integridade do produto.

3.

REQUISITOS ADICIONAIS PARA AS DÁDIVAS AUTÓLOGAS

3.1. O sangue e os componentes sanguíneos autólogos devem ser claramente identificados enquanto tais e armazenados,
transportados e distribuídos separadamente do sangue e dos componentes sanguíneos homólogos.
3.2. O sangue e os componentes sanguíneos autólogos devem ser rotulados conforme exigido pela Directiva 2002/98/
/CE, devendo o rótulo incluir também a identificação do dador e a advertência «SÓ PARA TRANSFUSÃO
AUTÓLOGA»
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ANEXO V
REQUISITOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA PARA O SANGUE E OS COMPONENTES SANGUÍNEOS
(Artigo 6.o)
1.

COMPONENTES SANGUÍNEOS
1. Preparações de eritrócitos

Os componentes enumerados de 1.1 a 1.8 podem sofrer um processamento subsequente nos serviços de sangue, devendo ser rotulados em conformidade

1.1

Eritrócitos

1.2

Eritrócitos com remoção da camada leuco-plaquetária, buffy coat

1.3

Eritrócitos desleucocitados

1.4

Eritrócitos em solução aditiva

1.5

Eritrócitos com remoção da camada leuco-plaquetária, buffy coat, em solução aditiva

1.6

Eritrócitos desleucocitados, em solução aditiva

1.7

Eritrócitos, aférese

1.8
2. Preparações
quetas

2.

Sangue total
de

pla-

Os componentes enumerados de 2.1 a 2.6 podem sofrer um processamento subsequente nos serviços de sangue, devendo ser rotulados em conformidade

2.1

Plaquetas, aférese

2.2

Plaquetas, aférese, desleucocitadas

2.3

Pool de plaquetas obtidas de unidades de sangue total

2.4

Pool de plaquetas, obtidas de unidades de sangue total, desleucocitadas

2.5

Plaquetas obtidas de uma unidade de sangue total

2.6

Plaquetas obtidas de uma unidade de sangue total, desleucocitadas

3. Preparações de plasma

Os componentes enumerados de 3.1 a 3.3 podem sofrer um processamento subsequente nos serviços de sangue, devendo ser rotulados em conformidade

3.1

Plasma fresco congelado

3.2

Plasma fresco congelado, desprovido de crioprecipitado

3.3

Crioprecipitado

4.

Granulócitos, aférese

5. Novos componentes

Os requisitos relativos à qualidade e segurança de novos componentes sanguíneos
devem ser regulados pela autoridade nacional competente. Esses novos componentes devem ser notificados à Comissão Europeia com vista a uma acção comunitária

REQUISITOS RELATIVOS AO CONTROLO DA QUALIDADE DO SANGUE E DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS

2.1. O sangue e os componentes sanguíneos devem obedecer aos requisitos de qualidade técnica abaixo indicados e
respeitar os resultados aceitáveis.
2.2. Deve proceder-se ao controlo bacteriológico adequado da colheita e do processo de fabrico.
2.3. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar que todas as importações de sangue
e de componentes sanguíneos provenientes de países terceiros, incluindo os utilizados como matérias-primas para
o fabrico de medicamentos derivados de sangue e plasma humanos, respeitam normas de qualidade e segurança
equivalentes às estabelecidas na presente directiva.
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2.4. Em relação às dádivas autólogas, recomendam-se, mas não se exigem, os requisitos assinalados com um asterisco
(*).

Componente

Eritrócitos

Eritrócitos com remoção
da camada leuco-plaquetária, buffy coat

Eritrócitos
tados

desleucoci-

Eritrócitos em solução
aditiva

Eritrócitos com remoção
da camada leuco-plaquetária, buffy coat, em
solução aditiva

Eritrócitos
desleucocitados,
em
solução
aditiva
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Requisitos de qualidade
exigidos
A frequência de amostragem
exigida para todos os requisitos
será determinada através de um
controlo estatístico de processos.

Resultados aceitáveis para os requisitos de qualidade

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise

Hemoglobina*

Não inferior a 45 g por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise

Hemoglobina (*)

Não inferior a 43 g por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise

Hemoglobina (*)

Não inferior a 40 g por unidade

Valor de leucócitos

Menos de 1 × 106 por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise

Hemoglobina (*)

Não inferior a 45 g por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise

Hemoglobina (*)

Não inferior a 43 g por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise

Hemoglobina (*)

Não inferior a 40 g por unidade

Valor de leucócitos

Menos de 1 × 106 por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento
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Componente

Eritrócitos, aférese

Sangue total

Plaquetas, aférese

Plaquetas,
desleucocitadas

aférese,

Pool de plaquetas obtidas
de unidades de sangue
total
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Requisitos de qualidade
exigidos
A frequência de amostragem
exigida para todos os requisitos
será determinada através de um
controlo estatístico de processos.
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Resultados aceitáveis para os requisitos de qualidade

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise

Hemoglobina (*)

Não inferior a 40 g por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de hemoglobina e hemólise
450 ml ± 50 ml
Para as colheitas autólogas pediátricas de sangue total,
não deve ser superior a 10,5 ml por kg do peso

Hemoglobina (*)

Não inferior a 45 g por unidade

Hemólise

Menos de 0,8 % da massa de eritrócitos no fim do
período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de pH

Valor de plaquetas

São permitidas variações no valor de plaquetas por dádiva
individual dentro de limites que respeitem condições validadas de preparação e preservação

pH

6,4-7,4 corrigido para 22 °C, no fim do período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de pH

Valor de plaquetas

São permitidas variações no valor de plaquetas por dádiva
individual dentro de limites que respeitem condições validadas de preparação e preservação

Valor de leucócitos

Menos de 1 × 106 por unidade

pH

6,4-7,4 corrigido para 22 °C, no fim do período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de pH

Valor de plaquetas

São permitidas variações no teor de plaquetas por pool
dentro de limites que respeitem condições validadas de
preparação e preservação

Valor de leucócitos

Menos de 0,2 × 109 por unidade (método do plasma rico
em plaquetas)
Menos de 0,05 × 109/unidade (método da buffy coat)

pH

6,4-7,4 corrigido para 22 °C, no fim do período de armazenamento

7/11/11 3:51 PM

30.3.2004

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Componente

Pool
de
plaquetas,
obtidas de unidades de
sangue total, desleucocitadas

Plaquetas obtidas de
uma unidade de sangue
total

Plaquetas obtidas de
uma unidade de sangue
total, desleucocitadas

Plasma fresco congelado

Resultados aceitáveis para os requisitos de qualidade

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de pH

Valor de plaquetas

São permitidas variações no teor de plaquetas por pool
dentro de limites que respeitem condições validadas de
preparação e preservação

Valor de leucócitos

Menos de 1 × 106 por pool

pH

6,4-7,4 corrigido para 22 °C, no fim do período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de pH

Valor de plaquetas

São permitidas variações no valor de plaquetas por
unidade dentro de limites que respeitem condições validadas de preparação e preservação

Valor de leucócitos

Menos de 0,2 × 109 por unidade (método do plasma rico
em plaquetas)
Menos de 0,05 × 109/unidade (método da buffy coat)

pH

6,4-7,4 corrigido para 22 °C, no fim do período de armazenamento

Volume

Válido para as características do armazenamento por
forma a manter o produto dentro dos valores especificados de pH

Valor de plaquetas

São permitidas variações no valor de plaquetas por
unidade dentro de limites que respeitem condições validadas de preparação e preservação

Valor de leucócitos

Menos de 1 x 106 por unidade

pH

6,4-7,4 corrigido para 22 °C, no fim do período de armazenamento

Volume

Volume declarado ± – 10 %

Factor VIIIc (*)

Média (após congelação e descongelação): 70 % ou mais
do valor da unidade de plasma acabada de colher

Proteínas totais (*)

Não inferior a 50 g/l

Valor celular residual (*)

Eritrócitos: menos de 6,0 × 109/l
Leucócitos: menos de 0,1+x 109/l
Plaquetas: menos de 50 × 109/l

Plasma fresco congelado,
desprovido de crioprecipitado

Volume

Volume declarado: ± 10 %

Valor celular residual (*)

Eritrócitos: menos de 6,0 × 109/l
Leucócitos: menos de 0,1 × 109/l
Plaquetas: menos de 50 × 109/l

Crioprecipitado

Valor de fibrinogénio (*)

Superior ou igual a 140 mg por unidade

Valor de factor VIIIc (*)

Superior ou igual a 70 unidades internacionais por
unidade

Volume

Menos de 500 ml

Valor de granulócitos

Superior a 11010 granulócitos por unidade

Granulócitos, aférese
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Requisitos de qualidade
exigidos
A frequência de amostragem
exigida para todos os requisitos
será determinada através de um
controlo estatístico de processos.
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Directiva 2005/61/EC
União Europeia, http://eur-lex.europa.eu
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DIRECTIVA 2005/61/CE DA COMISSÃO
de 30 de Setembro de 2005
que aplica a Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos
requisitos de rastreabilidade e à notificação de reacções e incidentes adversos graves
(Texto relevante para efeitos do EEE)

comunitário relativo aos medicamentos para uso humano (3), a Directiva 2004/33/CE da Comissão, de 22
de Março de 2004, que dá execução à Directiva
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no
que respeita a determinadas exigências técnicas relativas
ao sangue e aos componentes sanguíneos (4) e determinadas recomendações do Conselho da Europa.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece
normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise,
processamento, armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a Directiva
2001/83/CE (1), nomeadamente o segundo parágrafo, alíneas
a) e i), do artigo 29.o,

(5)

Deste modo, o sangue e os componentes sanguíneos,
incluindo os utilizados como matérias de base ou matérias-primas para o fabrico de medicamentos derivados de
sangue ou plasma humanos, importados de países terceiros e destinados à distribuição na Comunidade devem
cumprir normas e especificações equivalentes às comunitárias em termos de rastreabilidade, bem como os requisitos de notificação de reacções adversas graves e incidentes adversos graves definidos na presente directiva.

(6)

É necessário determinar definições comuns para a terminologia técnica, a fim de garantir a aplicação coerente da
Directiva 2002/98/CE.

(7)

As medidas previstas na presente directiva estão em conformidade com o parecer do comité criado pela Directiva
2002/98/CE,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

A Directiva 2002/98/CE estabelece normas de qualidade
e segurança destinadas à colheita e à análise de sangue
humano e componentes sanguíneos, qualquer que seja o
fim a que se destinem, e ao seu processamento, armazenamento e distribuição, quando destinados a transfusão,
por forma a assegurar um elevado nível de protecção da
saúde humana.
No sentido de evitar a transmissão de doenças através do
sangue e componentes sanguíneos e de assegurar um
nível equivalente de qualidade e segurança, a Directiva
2002/98/CE prevê a criação de requisitos técnicos específicos relativos à rastreabilidade, um procedimento comunitário de notificação de reacções e incidentes adversos graves e o modelo de notificação.
A notificação de suspeitas de reacções adversas graves ou
de incidentes adversos graves deverá ser comunicada logo
que conhecida à autoridade competente. A presente directiva estabelece, por isso, o modelo de notificação que
define os dados mínimos necessários, sem prejuízo da
faculdade de os Estados-Membros manterem ou introduzirem no seu território medidas de protecção mais rigorosas, que cumpram o disposto no Tratado tal como
previsto no n.o 2 do artigo 4.o da Directiva 2002/98/CE.
A presente directiva define estes requisitos técnicos, que
têm em conta a Recomendação 98/463/CE do Conselho,
de 29 de Junho de 1998, relativa à elegibilidade dos
dadores de sangue e plasma e ao rastreio das dádivas
de sangue na Comunidade Europeia (2), a Directiva
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
6 de Novembro de 2001, que estabelece um código

(1) JO L 33 de 8.2.2003, p. 30.
(2) JO L 203 de 21.7.1998, p. 14.
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ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Definições
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «Rastreabilidade», a possibilidade de rastrear cada unidade
individual de sangue ou de um componente sanguíneo derivado desde o dador até à sua utilização final, quer se trate
de um receptor, um fabricante de medicamentos ou da sua
destruição e vice-versa;
b) «Serviço de notificação», um serviço de sangue, um serviço
de transfusão, ou as instalações onde se efectua a transfusão
que notifica à autoridade competente reacções adversas graves e/ou incidentes adversos graves;
c) «Receptor», um indivíduo a quem foi feita uma transfusão de
sangue ou componentes sanguíneos;
(3) JO L 311 de 28.11.2001, p. 67. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2004/27/CE (JO L 136 de 30.4.2004,
p. 34).
(4) JO L 91 de 30.3.2004, p. 25.
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d) «Disponibilização», o fornecimento de sangue ou componentes sanguíneos pelo serviço de sangue ou pelo serviço de
transfusão destinados a transfusão para um receptor;

registo dos dados estabelecidos no anexo I de forma adequada
e legível durante, pelo menos, 30 anos, no sentido de garantir a
rastreabilidade.

e) «Imputabilidade», a probabilidade de que uma reacção adversa grave num receptor pode ser atribuída ao sangue ou
ao componente sanguíneo transfusionado ou de que uma
reacção adversa grave num dador pode ser atribuída ao processo de dádiva;

Artigo 5.o

f) «Instalações», hospitais, clínicas, fabricantes e institutos de
investigação biomédica aos quais podem ser fornecidos sangue e componentes sanguíneos.
Artigo 2.o
Rastreabilidade
1.
Os Estados-Membros deverão garantir a rastreabilidade do
sangue e dos componentes sanguíneos através de procedimentos de identificação exactos, da manutenção de registos e de um
sistema de rotulagem adequado.
2.
Os Estados-Membros deverão garantir que o sistema de
rastreabilidade em vigor no serviço de sangue permite rastrear
os componentes sanguíneos até ao local e à fase de processamento.
3.
Os Estados-Membros deverão garantir que todos os serviços de sangue possuem em vigor um sistema de identificação
individual de cada dador, de cada unidade de sangue colhida e
de cada componente sanguíneo preparado, qualquer que seja a
sua finalidade, bem como das instalações às quais foi fornecido
um determinado componente sanguíneo.
4.
Os Estados-Membros deverão garantir que todas as instalações possuem em vigor um sistema de registo de cada unidade
de sangue ou componente sanguíneo recebido, localmente processada ou não, e a utilização final dessa unidade recebida quer
tenha sido transfusionada, destruída ou devolvida ao serviço de
sangue que a disponibilizou.
5.
Os Estados-Membros deverão garantir que todos os serviços de sangue possuem um identificador único que permita a
sua associação precisa a cada unidade de sangue colhida e a
cada componente sanguíneo que tenha preparado.
Artigo 3.o
Procedimento de verificação para a disponibilização de
sangue e componentes sanguíneos
Os Estados-Membros deverão garantir que o serviço de sangue,
sempre que disponibilize unidades de sangue ou componentes
sanguíneos para transfusão, ou o serviço de transfusão possui
em vigor um procedimento para verificar que cada unidade
disponibilizada foi transfusionada para o receptor previsto ou,
caso não tenha sido transfusionada, para verificar a sua subsequente destruição.
Artigo 4.o
Registo dos dados relativos à rastreabilidade
Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de sangue, os serviços de transfusão ou as instalações mantêm o
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Notificação de reacções adversas graves
1. Os Estados-Membros deverão garantir que as instalações
onde se efectuam transfusões têm em vigor procedimentos destinados a manter o registo das transfusões e a notificar imediatamente os serviços de sangue de quaisquer reacções adversas
graves observadas nos receptores durante ou após a transfusão
que possam ser atribuíveis à qualidade ou segurança do sangue
e componentes sanguíneos.
2. Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de
notificação têm em vigor procedimentos para comunicar à autoridade competente, logo que tenham conhecimento, toda a
informação relevante acerca de suspeitas de reacções adversas
graves. Deverão ser utilizados os modelos de notificação definidos nas partes A e C do anexo II.
3. Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de
notificação:
a) Notificam à autoridade competente toda a informação relevante acerca de reacções adversas graves pertencentes aos
níveis de imputabilidade 2 ou 3, tal como mencionado na
parte B do anexo II, atribuíveis à qualidade e segurança do
sangue e componentes sanguíneos;
b) Notificam a autoridade competente, logo que tenham conhecimento, de qualquer caso de transmissão de agentes infecciosos através do sangue e componentes sanguíneos;
c) Descrevem as acções tomadas no que respeita a outros componentes sanguíneos implicados, que foram distribuídos para
transfusão ou para utilização como plasma para fraccionamento;
d) Avaliam as suspeitas de reacções adversas graves de acordo
com os níveis de imputabilidade definidos na parte B do
anexo II;
e) Preenchem a notificação de reacção adversa grave, após conclusão da investigação, utilizando o modelo definido na
parte C do anexo II;
f) Apresentam numa base anual à autoridade competente um
relatório completo sobre as reacções adversas graves, com
recurso ao modelo definido na parte D do anexo II.
Artigo 6.o
Notificação de incidentes adversos graves
1.
Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de
sangue e os serviços de transfusão têm em vigor procedimentos
destinados a manter o registo de quaisquer incidentes adversos
graves que possam afectar a qualidade ou segurança do sangue e
componentes sanguíneos.
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2. Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de
notificação têm em vigor procedimentos para comunicar à autoridade competente, logo que tenham conhecimento, utilizando o modelo de notificação definido na parte A do anexo
III, toda a informação relevante acerca de incidentes adversos
graves, que possam pôr em perigo outros dadores ou receptores, para além dos directamente envolvidos no incidente em
questão.
3. Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de
notificação:
a) Avaliam os incidentes adversos graves no sentido de identificar causas evitáveis no decorrer do processo;
b) Preenchem a notificação de incidente adverso grave, após
conclusão da investigação, utilizando o modelo definido na
parte B do anexo III;
c) Apresentam numa base anual à autoridade competente um
relatório completo sobre os incidentes adversos graves, com
recurso ao modelo definido na parte C do anexo III;
Artigo 7.o
Requisitos relativos a sangue e componentes sanguíneos
importados
1. Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de
sangue possuem em vigor um sistema de rastreabilidade equivalente ao previsto nos pontos 2 a 5 do artigo 2.o para as
importações de sangue e componentes sanguíneos de países
terceiros.
2.
Os Estados-Membros deverão garantir que os serviços de
sangue possuem em vigor um sistema de notificação equivalente
ao previsto nos artigos 5.o e 6.o para as importações de sangue
e componentes sanguíneos de países terceiros.
Artigo 8.o
Relatórios anuais
Os Estados-Membros deverão apresentar à Comissão, até 30 de
Junho, um relatório anual sobre as notificações de reacções e
incidentes adversos graves relativos ao ano anterior recebidas
pela autoridade competente, com recurso ao modelo constante
da parte D do anexo II e da parte C do anexo III.
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Artigo 9.o

Transmissão de informação entre autoridades competentes
Os Estados-Membros deverão garantir que as respectivas autoridades competentes transmitem entre si a informação necessária relativamente a reacções e incidentes adversos graves no
sentido de assegurar que o sangue ou componentes sanguíneos
que se sabe ou suspeita serem defeituosos sejam retirados de
circulação e destruídos.
Artigo 10.o
Transposição
1.
Sem prejuízo do artigo 7.o da Directiva 2002/98/CE, os
Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar, em 31 de Agosto de
2006. Os Estados-Membros comunicarão imediatamente à Comissão o texto dessas disposições bem como um quadro de
correspondência entre essas disposições e a presente directiva.
As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referência à presente directiva ou ser acompanhadas da referida
referência aquando da sua publicação oficial. As modalidades
dessa referência serão estabelecidas pelos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto das
principais disposições de direito interno que adoptarem no domínio abrangido pela presente directiva.
Artigo 11.o
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Artigo 12.o
Destinatários
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 30 de Setembro de 2005.
Pela Comissão
Markos KYPRIANOU

Membro da Comissão
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ANEXO I
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Registo dos dados relativos à rastreabilidade tal como previsto no artigo 4.o
PELOS SERVIÇOS DE SANGUE
1) Identificação do serviço de sangue;
2) Identificação do dador de sangue;
3) Identificação da unidade de sangue;

, os
ivas,
mprio de
Coo de
tiva.

azer
erida
ades
das
do-

4) Identificação do componente sanguíneo individual;
5) Data da colheita (ano/mês/dia);
6) Instalações às quais são distribuídas unidades de sangue ou componentes sanguíneos ou destruição subsequente.
PELOS ESTABELECIMENTOS
1) Identificação do fornecedor do componente sanguíneo;
2) Identificação do componente sanguíneo disponibilizado;
3) Identificação do receptor transfusionado;
4) Para unidades de sangue não transfusionadas, confirmação da destruição subsequente;
5) Data da transfusão ou da destruição (ano/mês/dia);
6) Número do lote do componente, se relevante.

e ao

tiva.
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ANEXO II
NOTIFICAÇÃO DE REACÇÕES ADVERSAS GRAVES
PARTE A
Modelo de notificação rápida de suspeitas de reacções adversas graves

Serviço de notificação
Identificação do relatório
Data da notificação (ano/mês/dia)
Data da transfusão (ano/mês/dia)
Idade e sexo do receptor
Data da reacção adversa grave (ano/mês/dia)
A reacção adversa grave está relacionada com:
— Sangue total
— Eritrócitos
— Plaquetas
— Plasma
— Outro (especificar)
Tipo de reacção(ões) adversa(s) grave(s)
— Hemólise imunológica devida a incompatibilidade ABO
— Hemólise imunológica devida a outro alo-anticorpo
— Hemólise não imunológica
— Infecção bacteriana transmitida pela transfusão
— Anafilaxia/Hipersensibilidade
— Lesão pulmonar aguda pós-transfusão
— Infecção viral transmitida pela transfusão (VHB)
— Infecção viral transmitida pela transfusão (VHC)
— Infecção viral transmitida pela transfusão (VIH-1/2)
— Infecção viral transmitida pela transfusão, outra (especificar)
— Infecção parasítica transmitida pela transfusão (Paludismo)
— Infecção parasítica transmitida pela transfusão, outra (especificar)
— Púrpura pós-transfusão
— Doença da reacção enxerto-hospedeiro
— Outra(s) reacção(ões) grave(s) (especificar)
Nível de imputabilidade (NA, 0-3)
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PARTE B
Reacções adversas graves — Níveis de imputabilidade
Níveis de imputabilidade para avaliar as reacções adversas graves

Nível de imputabilidade

Explicação

NA

Não avaliável

Sempre que os dados existentes sejam insuficientes para estabelecer uma avaliação de
imputabilidade.

0

Excluída

Sempre que existam provas irrefutáveis para além de qualquer dúvida razoável, que permitam atribuir a reacção adversa a causas alternativas.

Improvável

Sempre que existam provas claramente a favor da atribuição da reacção adversa a outras
causas que não o sangue ou o componente sanguíneo.

1

Possível

Sempre que as provas existentes não permitam atribuir a reacção adversa nem ao sangue ou
componente sanguíneo nem a causas alternativas.

2

Previsível,
Provável

Sempre que existam provas claramente a favor da atribuição da reacção adversa ao sangue
ou componente sanguíneo.

3

Demonstrada

Sempre que existam provas irrefutáveis para além de qualquer dúvida razoável, que permitam atribuir a reacção adversa ao sangue ou componente sanguíneo.

PARTE C
Modelo de confirmação de reacções adversas graves

Serviço de notificação
Identificação do relatório
Data da confirmação (ano/mês/dia)
Data da reacção adversa grave (ano/mês/dia)
Confirmação de reacção adversa grave (Sim/Não)
Nível de imputabilidade (NA, 0-3)
Alteração do tipo de reacção adversa grave (Sim/Não)
Em caso afirmativo, especificar
Evolução clínica (se conhecida)
— Recuperação total
— Sequelas menores
— Sequelas graves
— Morte
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PARTE D
Modelo de notificação anual de reacções adversas graves

Doen
Serviço de notificação

Outr

Período de referência
O presente quadro refere-se a

Número de unidades disponibilizadas (número total de unidades disponibilizadas
com um determinado número de componentes sanguíneos)

[ ] Sangue total
[ ] Eritrócitos
[ ] Plaquetas
[ ] Plasma
[ ] Outros

Número de receptores transfusionados (número total de receptores transfusionados
com um determinado número de componentes sanguíneos) (se disponível)

(utilizar um quadro para cada componente)

Número de unidades transfusionadas [número total de componentes sanguíneos
(unidades) transfusionados durante o período de referência] (se disponível)
Número total
notificado
Número de
mortes

Número de reacções adversas graves com um nível de imputabilidade de 0 a 3 após confirmação (ver parte A do anexo II)

Não avaliável
Hemólise imunológica

Devida a incompatibilidade
ABO

Total

Devida a outro alo-anticorpo

Total

Nível
0

Nível
1

Nível
2

Nível
3

Mortes

Mortes
Hemólise não imunológica

Total
Mortes

Infecção bacteriana transmitida pela transfusão

Total
Mortes

Anafilaxia/Hipersensibilidade

Total
Mortes

Lesão pulmonar aguda pós-transfusão Prejuízo

Total
Mortes

Infecção viral transmitida pela
transfusão

VHB

Total
Mortes

VHC

Total
Mortes

VIH-1/2

Total
Mortes

Outra (especificar)

Total

Paludismo

Total

Mortes
Infecção parasítica transmitida
pela transfusão

Mortes
Outra (especificar)

Total
Mortes
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Total
Mortes

Doença da reacção enxerto-hospedeiro

Total
Mortes

Outras reacções graves (especificar)

Total
Mortes

adas

ados

neos

puII)

el

Manual_1.indd 325

7/11/11 3:51 PM

L 256/40

PT

Jornal Oficial da União Europeia

1.10.2005

ANEXO III
NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES ADVERSOS GRAVES
PARTE A
Modelo de notificação rápida de Incidentes adversos graves
Serviço de notificação
Identificação do relatório
Data da notificação (ano/mês/dia)
Data do incidente adverso grave (ano/mês/dia)
Incidente adverso grave, que possa
afectar a qualidade e segurança do
componente sanguíneo devido a um
desvio em termos de:

Discriminação
Defeito do
produto

Falha do
equipamento

Erro humano

Outro
(especificar)

Colheita de sangue total
Colheita por aférese
Análise das dádivas
Processamento
Armazenamento
Distribuição
Materiais
Outros (especificar)
PARTE B
Modelo de confirmação para Incidentes adversos graves
Serviço de notificação
Identificação do relatório
Data da confirmação (ano/mês/dia)
Data do incidente adverso grave (ano/mês/dia)
Análise de causas profundas (pormenores)
Medidas de correcção tomadas (pormenores)
PARTE C
Modelo de notificação anual para Incidentes adversos graves
Serviço de notificação
Período de referência

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de (ano)

Número total de unidades de sangue e de componentes sanguíneos processados:
Incidente adverso grave, que afecta
a qualidade e segurança do componente sanguíneo devido a um desvio em termos de:

Número
total

Discriminação
Defeito do
produto

Falha do
equipamento

Erro
humano

Outro
(especificar)

Colheita de sangue total
Colheita por aférese
Análise das dádivas
Processamento
Armazenamento
Distribuição
Materiais
Outros (especificar)
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DIRECTIVA 2005/62/CE DA COMISSÃO

L 25

(8)

de 30 de Setembro de 2005
que dá execução à Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às
normas e especificações comunitárias relativas ao sistema de qualidade dos serviços de sangue

(9)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

6 de Novembro de 2001, que estabelece um código
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano (3), à Directiva 2003/94/CE da Comissão, de 8 de
Outubro de 2003, que estabelece princípios e directrizes
das boas práticas de fabrico de medicamentos para uso
humano e de medicamentos experimentais para uso humano (4), à Directiva 2004/33/CE da Comissão, de 22 de
Março de 2004, que dá execução à Directiva 2002/98/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a
determinadas exigências técnicas relativas ao sangue e aos
componentes sanguíneos (5), a certas recomendações do
Conselho da Europa, às monografias da Farmacopeia Europeia, designadamente as respeitantes ao sangue e aos
componentes sanguíneos como matérias-primas para o
fabrico de especialidades farmacêuticas, às recomendações
da Organização Mundial de Saúde e à experiência obtida
a nível internacional nestas matérias.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece
normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise,
processamento, armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a Directiva
2001/83/CE (1), nomeadamente a alínea h) do segundo parágrafo do artigo 29.o,
Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

(4)

A Directiva 2002/98/CE estabelece normas de qualidade
e segurança com vista à colheita e análise de sangue
humano e de componentes sanguíneos, qualquer que
seja o fim a que se destinem e ao seu processamento,
armazenamento e distribuição, caso se destinem a transfusões, a fim de assegurar um elevado nível de protecção
da saúde humana.
No sentido de evitar a transmissão de doenças através do
sangue e de componentes sanguíneos e de assegurar um
nível equivalente de qualidade e segurança, a Directiva
2002/98/CE prevê o estabelecimento de requisitos técnicos específicos, incluindo normas e especificações comunitárias, relativos ao sistema de qualidade dos serviços de
sangue.
O sistema de qualidade dos serviços de sangue deve respeitar os princípios da gestão da qualidade, da garantia da
qualidade e da melhoria contínua da qualidade e abranger
o pessoal, as instalações, o equipamento, a documentação, a colheita, a análise, o processamento, o armazenamento e a distribuição, a gestão de contratos, a não-conformidade e a auto-inspecção, o controlo da qualidade, a retirada da circulação de componentes sanguíneos
e as auditorias externas e internas.
A presente directiva estabelece tais requisitos técnicos,
que atendem à Recomendação 98/463/CE do Conselho,
de 29 de Junho de 1998, respeitante à elegibilidade dos
dadores de sangue e plasma e ao rastreio das dádivas de
sangue na Comunidade Europeia (2), à Directiva
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de

(1) JO L 33 de 8.2.2003, p. 30.
(2) JO L 203 de 21.7.1998, p. 14.
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(5)

(6)

(7)

Para assegurar o máximo grau de qualidade e segurança
em relação ao sangue e aos componentes sanguíneos,
devem ser elaboradas directrizes em matéria de boas
práticas, em apoio ao sistema de qualidade dos serviços
de sangue, que atendam às directrizes pormenorizadas
referidas no artigo 47.o da Directiva 2001/83/CE, a fim
de assegurar que sejam respeitadas as normas necessárias
em relação aos medicamentos.

O sangue e os componentes sanguíneos importados de
países terceiros, incluindo os utilizados como matérias de
base ou matérias-primas para o fabrico de medicamentos
derivados do sangue ou plasma humanos destinados a ser
distribuídos na Comunidade, devem observar normas e
especificações equivalentes às da Comunidade no que
respeita ao sistema de qualidade dos serviços de sangue,
tal como estabelecido na presente directiva.

É necessário especificar que o sangue e todos os componentes sanguíneos que circulem na Comunidade devem
estar sujeitos a um sistema de qualidade, devendo os
Estados-Membros assegurar, portanto, que, em relação
ao sangue e aos componentes sanguíneos provenientes
de países terceiros, exista um sistema de qualidade dos
serviços de sangue equivalente ao previsto na presente
directiva nas fases que precedem a importação.

(3) JO L 311 de 28.11.2001, p. 67. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2004/27/CE (JO L 136 de 30.4.2004,
p. 34).
(4) JO L 262 de 14.10.2003, p. 22.
(5) JO L 91 de 30.3.2004, p. 25.
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(8)

É necessário estabelecer definições comuns da terminologia técnica, a fim de assegurar a aplicação coerente da
Directiva 2002/98/CE.

(9)

As medidas previstas na presente directiva estão em conformidade com o parecer do comité criado pela Directiva
2002/98/CE,

k) «Boas práticas», todos os elementos da prática estabelecida
que, no seu todo, conduzem a que o sangue e os componentes sanguíneos finais observem sistematicamente as especificações pré-definidas, bem como à observância de regulamentações específicas;

l)
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o

1.10.2005

«Quarentena», o isolamento físico de componentes sanguíneos, ou de materiais/reagentes que acabam de dar entrada,
durante um período de tempo variável, enquanto se aguarda
a aceitação, disponibilização ou rejeição desses mesmos
componentes sanguíneos ou materiais/reagentes que acabam
de dar entrada;

Definições
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «Norma», os requisitos que servem de base de comparação;

m) «Validação», o estabelecimento de provas objectivas documentais de que os requisitos pré-definidos de um determinado procedimento ou processo podem ser cumpridos de
forma consistente;

b) «Especificação», a descrição dos critérios que devem ser observados para satisfazer a norma de qualidade em causa;
c) «Sistema de qualidade», a estrutura organizativa, as responsabilidades, os procedimentos, os processos e os recursos
com vista à aplicação da gestão de qualidade;
d) «Gestão da qualidade», as actividades coordenadas de direcção e controlo de uma organização, no que respeita à qualidade a todos os níveis de um serviço de sangue;

n) «Qualificação», no âmbito da validação, a acção de verificação de que todo o pessoal, as instalações, o equipamento e
os materiais funcionam correctamente e alcançam os resultados pretendidos;

o) «Sistema informatizado», um sistema que permite a entrada
de dados, o seu processamento electrónico e a saída de
informação destinada a notificações, ao controlo automático
ou à documentação.

e) «Controlo da qualidade», a parte de um sistema de qualidade
centrada na observância dos requisitos de qualidade;
Artigo 2.o
f)

«Garantia da qualidade», todas as actividades, desde a colheita de sangue até à distribuição, destinadas a assegurar
que o sangue e os componentes sanguíneos tenham a qualidade necessária para a finalidade a que se destinam;

g) «Investigação da origem», o processo de investigação da
notificação de uma suspeita de reacção adversa de um receptor na sequência de uma transfusão, a fim de identificar
um dador eventualmente implicado;
h) «Procedimentos escritos», documentos objecto de controlo
que descrevem a forma como as operações especificadas
devem ser levadas a cabo;
i)

j)

«Sítio móvel», um local temporário ou móvel destinado à
colheita de sangue e componentes sanguíneos situado fora
de um serviço de sangue, embora controlado por este último;
«Processamento», qualquer fase da preparação de um componente sanguíneo que decorra entre a colheita de sangue e
a disponibilização de um componente sanguíneo;
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Normas e especificações do sistema de qualidade
1.
Os Estados-Membros devem assegurar que o sistema de
qualidade utilizado em todos os serviços de sangue observe as
normas e especificações comunitárias estabelecidas no anexo à
presente directiva.

2.
A Comissão deve elaborar directrizes relativas à boa prática, em conformidade com o artigo 28.o da Directiva
2002/98/CE, com vista à interpretação das normas e especificações comunitárias referidas no n.o 1. Ao elaborar tais directrizes, a Comissão deve atender plenamente aos princípios e
directrizes de boas práticas de fabrico, referidos no artigo 47.o
da Directiva 2001/83/CE.

3. Os Estados-Membros devem assegurar que, no que respeita ao sangue e aos componentes sanguíneos importados de
países terceiros destinados a ser utilizados ou distribuídos na
Comunidade, exista nos serviços de sangue envolvidos nas fases
que precedem a importação um sistema de qualidade equivalente ao previsto no artigo 2.o
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Artigo 3.o

Artigo 4.o

Transposição

Entrada em vigor

7.o

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

da Directiva 2002/98/CE, os
1.
Sem prejuízo do artigo
Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar, 31 de Agosto de
2006. Comunicarão à Comissão o texto daquelas disposições,
bem como um quadro de correspondência entre as referidas
disposições e a presente directiva.
As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referência à presente directiva ou ser acompanhadas da referida
referência aquando da sua publicação oficial. As modalidades da
referência incumbem aos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto das
principais disposições de direito interno que adoptarem no domínio abrangido pela presente directiva.
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Artigo 5.o
Destinatários
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 30 de Setembro de 2005.
Pela Comissão
Markos KYPRIANOU

Membro da Comissão
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ANEXO
Normas e especificações do sistema de qualidade

e ao
1.

INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS

1.1. Sistema de qualidade
1. Deve reconhecer-se que a qualidade é da responsabilidade de todas as pessoas envolvidas nos processos dos
serviços de sangue, devendo a gestão assegurar uma abordagem sistemática da qualidade, bem como a execução e
manutenção do sistema de qualidade.

tiva.
2. O sistema de qualidade abrange a gestão da qualidade, a garantia da qualidade, a melhoria contínua da qualidade,
o pessoal, as instalações e o equipamento, a documentação, a colheita, análise, processamento, armazenamento e
distribuição, o controlo da qualidade, a retirada da circulação dos componentes sanguíneos, as auditorias externas
e internas, a gestão dos contratos, a não-conformidade e a auto-inspecção.
3. O sistema de qualidade deve assegurar que todos os processos críticos sejam objecto de instruções adequadas e
sejam efectuados em conformidade com as normas e especificações estabelecidas no presente anexo. A gestão
deve analisar periodicamente o sistema a fim de verificar a sua eficácia e de introduzir as eventuais medidas de
correcção consideradas necessárias.
1.2. Garantia de qualidade
1. Todos os serviços de sangue e os bancos de sangue dos hospitais devem dispor de uma função de garantia da
qualidade, interna ou não, para a observância da garantia da qualidade. Essas funções devem abranger todas as
questões relacionadas com a qualidade e envolver a análise e aprovação de todos os documentos adequados
ligados à qualidade.
2. Todos os procedimentos, instalações e equipamento que possam afectar a qualidade e segurança do sangue e dos
componentes sanguíneos devem ser validados antes de serem aplicados e devem ser objecto de revalidações cuja
periodicidade deve ser estabelecida na sequência dessas actividades.
2.

PESSOAL E ORGANIZAÇÃO
1. O pessoal dos serviços de sangue deve ser suficientemente numeroso para que possa desempenhar as actividades
ligadas à colheita, análise, processamento e distribuição de sangue e componentes sanguíneos, devendo igualmente ser formado e considerado competente para o desempenho das respectivas tarefas.
2. Todo o pessoal dos serviços de sangue deve dispor de descrições de tarefas actualizadas que estabeleçam
claramente as respectivas missões e responsabilidades. Os serviços de sangue devem atribuir a responsabilidade
pela gestão do processamento e pela garantia da qualidade a pessoas diferentes e independentes entre si.
3. Todo o pessoal dos serviços de sangue deve ser objecto de formação inicial e contínua adequada às respectivas
tarefas. Devem ser conservados registos da formação. Devem existir programas de formação, os quais devem
abranger as boas práticas.
4. O teor dos programas de formação e a competência do pessoal devem ser periodicamente avaliados.
5. Devem existir instruções escritas em matéria de segurança e higiene adaptadas às actividades a desempenhar que
observem o disposto na Directiva 89/391/CEE do Conselho (1) e na Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2).

3.

INSTALAÇÕES

3.1. Observações gerais
As instalações, incluindo os sítios móveis, devem ser adequadas às actividades a desempenhar e ser mantidas nesse
estado. Devem possibilitar a execução do trabalho numa sequência lógica que minimize o risco de erro e permitir a
limpeza e manutenção efectivas, a fim de minimizar o risco de contaminação.
(1) JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
(2) JO L 262 de 17.10.2000, p. 21.
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3.2. Zona dos dadores de sangue
Deve existir uma zona destinada a entrevistas pessoais confidenciais e à avaliação das pessoas a fim de determinar a
sua elegibilidade para dadores. Esta zona deve estar separada de todas as zonas de processamento.
3.3. Zona de colheita de sangue
A colheita de sangue deve efectuar-se numa zona destinada à recolha segura de sangue dos dadores, adequadamente
equipada para o tratamento inicial dos dadores sujeitos a reacções adversas ou a lesões ligadas à dádiva de sangue e
deve ser organizada por forma a garantir a segurança quer dos dadores quer do pessoal e a evitar erros no processo
de colheita.
3.4. Análise do sangue e zonas de processamento
Deve existir uma zona laboratorial específica destinada às análises, separada da zona de processamento do sangue e
dos componentes sanguíneos e apenas acessível a pessoal autorizado.
3.5. Zona de armazenamento
1. As zonas de armazenamento devem possibilitar o armazenamento adequado, seguro e separado de várias
categorias de sangue, componentes sanguíneos e materiais, incluindo materiais em quarentena e materiais aprovados, bem como sangue e componentes sanguíneos colhidos respeitando critérios especiais (por exemplo,
dádivas autólogas).
2. Devem existir disposições relativas a avarias do equipamento e a falhas de energia na principal instalação de
armazenamento.
3.6. Zona de eliminação de resíduos
Deve existir uma zona destinada à eliminação segura de resíduos, de material descartável usado na colheita, análise e
processamento e de sangue e componentes sanguíneos rejeitados.
4.

EQUIPAMENTO E MATERIAL
1. Todo o equipamento deve ser validado, calibrado e mantido de acordo com a finalidade a que se destina. Devem
existir instruções de funcionamento e há que manter registos adequados.
2. O equipamento deve ser seleccionado de forma a minimizar quaisquer riscos para os dadores, o pessoal ou os
componentes sanguíneos.
3. Só devem ser utilizados reagentes e materiais provenientes de fornecedores aprovados que observem os requisitos
e especificações documentados. Os materiais críticos devem ser aprovados por uma pessoa qualificada para o
desempenho dessa tarefa. Sempre que pertinente, os materiais, reagentes e equipamento devem observar os
requisitos da Directiva 93/42/CEE do Conselho, relativa aos dispositivos médicos (1), e da Directiva 98/79/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (2), ou normas
equivalentes, caso a colheita se processe em países terceiros.
4. Os registos de inventário devem ser conservados por um período de tempo aceitável, aprovado pela autoridade
competente.
5. Se forem utilizados sistemas informatizados, os procedimentos relativos ao software, ao hardware e às cópias de
segurança devem ser periodicamente analisados para assegurar a sua fiabilidade. Devem igualmente ser validados
antes de serem utilizados e há que assegurar que se mantenham validados. O hardware e o software devem estar
protegidos em relação ao uso ou a alterações não autorizados. O procedimento de cópia de segurança deve evitar
a perda ou a deterioração dos dados em situações de indisponibilidade ou de avaria previstas ou imprevistas.

5.

DOCUMENTAÇÃO
1. Devem existir e estar actualizados os documentos que estabelecem as especificações, os procedimentos e os
registos relativos a todas as actividades desempenhadas pelo serviço de sangue.
2. Os registos devem ser legíveis e podem ser manuscritos, transferidos para um outro suporte, como microfilmes,
ou ser introduzidos num sistema informatizado.

(1) JO L 169 de 12.7.1993, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1882/2003 do Parlamento
Europeu e do Conselho (JO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 331 de 7.12.1998, p. 1. Directiva alterada pelo Regulamento (CE) n.o 1882/2003.
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3. Todas as alterações significativas dos documentos devem dar origem a acções imediatas e ser revistas, analisadas e
assinadas por uma pessoa autorizada a desempenhar essa tarefa.
6.

RECOLHA, ANÁLISE E PROCESSAMENTO DO SANGUE

6.1. Elegibilidade dos dadores
1. Devem ser aplicados e mantidos procedimentos de identificação segura dos dadores, relativos à entrevista de
elegibilidade e de avaliação da elegibilidade. Estes procedimentos devem efectuar-se antes de cada dádiva e
observar os requisitos estabelecidos nos anexos II e III da Directiva 2004/33/CE.
2. A entrevista dos dadores deve ser efectuada de forma a assegurar a confidencialidade.
3. Os registos sobre a elegibilidade dos dadores e a avaliação final devem ser assinados por um profissional de saúde
qualificado.
6.2. Colheita de sangue e componentes sanguíneos
1. O procedimento de colheita de sangue deve ser concebido de forma a assegurar a verificação e registo seguro da
identidade do dador, bem como o estabelecimento claro de uma relação entre o dador e o sangue, os componentes sanguíneos ou as amostras de sangue.
2. Os sistemas de sacos esterilizados para a recolha de sangue utilizados na colheita e processamento de sangue e
componentes sanguíneos devem ter a marca CE ou observar normas equivalentes, se o sangue e os componentes
sanguíneos forem colhidos em países terceiros. No que respeita a todos os componentes sanguíneos, o número de
lote de cada saco de recolha de sangue deve ser rastreável.
3. Os procedimentos de colheita de sangue devem minimizar o risco de contaminação microbiana.
4. Na altura da doação, devem ser colhidas amostras laboratoriais que devem ser adequadamente armazenadas antes
das análises.
5. O procedimento utilizado para a inserção de etiquetas com o número da dádiva nos registos, sacos para a recolha
de sangue e amostras laboratoriais deve ser concebido de forma a evitar qualquer risco de erro de identificação.
6. Após a colheita de sangue, os sacos para a sua recolha devem ser manuseados de forma a preservar a qualidade
do sangue, devendo existir uma temperatura de armazenamento e transporte adequada às necessidades de
processamento subsequente.
7. Deve existir um sistema que possibilite o estabelecimento de uma relação entre cada dádiva e o sistema de
colheita e processamento de que foi alvo.
6.3. Testes laboratoriais
1. Antes de serem utilizados, todos os testes laboratoriais devem ser validados.
2. Todas as dádivas devem ser testadas em conformidade com os requisitos estabelecidos no anexo IV da Directiva
2002/98/CE.
3. Devem existir procedimentos claramente definidos para elucidar resultados discrepantes e assegurar que o sangue
e os componentes sanguíneos com resultados repetidamente positivos nos testes serológicos de despistagem das
infecções víricas referidas no anexo IV da Directiva 2002/98/CE não possam ser utilizados para fins terapêuticos e
sejam armazenados separadamente num local que lhes seja especificamente destinado. Devem efectuar-se os testes
confirmatórios adequados. Caso os resultados positivos sejam confirmados, deve proceder-se a uma gestão
adequada dos dadores, incluindo a prestação de informação a tais dadores e procedimentos com vista ao seu
seguimento.
4. Devem existir dados confirmatórios da adequação de todos os reagentes laboratoriais utilizados nas análises dos
dadores e dos componentes sanguíneos.
5. A qualidade dos testes laboratoriais deve ser periodicamente avaliada através da participação num sistema formal
de testes de competência, como programas externos de garantia da qualidade.
6. Os testes serológicos em relação aos grupos sanguíneos devem incluir procedimentos para testar grupos específicos de dadores (como os que fazem a sua primeira dádiva ou os com antecedentes de transfusões).
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6.4. Processamento e validação
1. Todos os equipamentos e dispositivos técnicos devem ser utilizados de acordo com procedimentos validados.
2. O processamento dos componentes sanguíneos deve envolver procedimentos adequados e validados, incluindo
medidas de prevenção do risco de contaminação e de proliferação microbiana nos componentes sanguíneos
preparados.
6.5. Rotulagem
1. Em todas as fases, todos os contentores devem ostentar rotulagem que contenha informações pertinentes sobre a
sua identidade. Na ausência de um sistema informatizado e validado de controlo do seu estatuto, a rotulagem
deve distinguir claramente as unidades aprovadas e não aprovadas de sangue e componentes sanguíneos.
2. O sistema de rotulagem do sangue colhido, dos componentes sanguíneos intermediários e acabados e das
amostras deve identificar sem margem para erro o tipo de conteúdo e observar os requisitos de rotulagem e
rastreabilidade referidos no artigo 14.o da Directiva 2002/98/CE e na Directiva 2005/61/CE da Comissão (1). O
rótulo dos componentes sanguíneos acabados deve observar os requisitos do anexo III da Directiva 2002/98/CE.
3. No que respeita ao sangue e aos componentes sanguíneos autólogos, o rótulo deve igualmente observar o artigo 7.o da Directiva 2004/33/CE, bem como os requisitos adicionais respeitantes às dádivas autólogas especificados no anexo IV dessa mesma directiva.
6.6. Aprovação do sangue e dos componentes sanguíneos
1. Deve existir um sistema seguro que evite que uma unidade de sangue ou de componentes sanguíneos seja
aprovada até que tenham sido observados todos os requisitos obrigatórios estabelecidos na presente directiva.
Todos os serviços de sangue devem poder provar que todas as unidades de sangue ou de componentes sanguíneos foram formalmente aprovadas por uma pessoa autorizada. Os registos devem comprovar que, antes da
aprovação de um componente sanguíneo, todos os formulários de declaração vigentes, registos médicos pertinentes e resultados das análises observam todos os critérios de aceitação.
2. Antes da aprovação, o sangue e os componentes sanguíneos devem ser mantidos administrativa e fisicamente
separados do sangue e componentes sanguíneos já aprovados. Na ausência de um sistema informatizado devidamente validado de controlo da sua situação, os rótulos das unidades de sangue e de componentes sanguíneos
devem indicar a situação em matéria de aprovação em conformidade com o ponto 6.5.1.
3. Se o componente acabado não for aprovado devido a um resultado positivo confirmado de um teste de infecção,
em conformidade com os requisitos estabelecidos nas secções 6.3.2 e 6.3.3, deve ser efectuada uma verificação
que assegure que sejam identificados os outros componentes provenientes da mesma dádiva e os componentes
preparados com base em dádivas anteriores do mesmo dador. Deve proceder-se a uma actualização imediata do
registo desse dador.
7.

ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
1. O sistema de qualidade dos serviços de sangue deve assegurar que os requisitos do armazenamento e distribuição
do sangue e dos componentes sanguíneos destinados ao fabrico de medicamentos observem o disposto na
Directiva 2003/94/CE.
2. Os procedimentos de armazenamento e distribuição devem ser validados de forma a assegurar a qualidade do
sangue e dos componentes sanguíneos durante todo o período de armazenamento e a excluir misturas inadvertidas de componentes sanguíneos. Devem ser definidos procedimentos e especificações escritos relativamente a
todas as operações de transporte e armazenamento, incluindo a recepção e a distribuição.
3. O sangue e os componentes sanguíneos autólogos, bem como os componentes sanguíneos colhidos e preparados
para fins específicos, devem ser armazenados separadamente.
4. Devem ser mantidos registos adequados do inventário e da distribuição.
5. A embalagem deve preservar a integridade e a temperatura de armazenamento do sangue e dos componentes
sanguíneos durante a distribuição e o transporte.
6. A reintegração do sangue e dos componentes sanguíneos no inventário com vista à sua disponibilização subsequente apenas deve ser aceite se estiverem preenchidos todos os requisitos e procedimentos de qualidade
estabelecidos pelo serviço de sangue para assegurar a integridade dos componentes sanguíneos.

(1) Ver página 32 do presente Jornal Oficial.

Manual_1.indd 334

7/11/11 3:51 PM

6/47

PT

L 256/48

8.

Jornal Oficial da União Europeia

1.10.2005

GESTÃO DOS CONTRATOS
As tarefas desempenhadas externamente devem estar definidas num contrato escrito específico.

9.

NÃO-CONFORMIDADE

9.1. Desvios
Os componentes sanguíneos que não observem as normas requeridas, estabelecidas no anexo V da Directiva
2004/33/CE, apenas devem ser aprovados para transfusão em circunstâncias excepcionais e com o acordo escrito
do médico que prescreve e do médico do serviço de sangue.
9.2. Queixas
Todas as queixas e outras informações, designadamente sobre reacções adversas graves e incidentes adversos graves,
que possam sugerir a disponibilização de componentes sanguíneos em mau estado devem ser documentadas,
cuidadosamente analisadas em relação às causas e, se necessário, dar origem à sua retirada e à aplicação de medidas
correctivas para evitar novas ocorrências. Devem existir procedimentos que assegurem que as autoridades competentes sejam adequadamente notificadas em relação às reacções adversas graves e aos incidentes adversos graves em
conformidade com os requisitos regulamentares.
9.3. Retirada
1. Deve haver pessoal do serviço de sangue autorizado a avaliar a necessidade da retirada de sangue e componentes
sanguíneos e a desencadear e coordenar as acções necessárias.
2. Deve existir um procedimento de retirada efectiva que preveja a descrição das responsabilidades e das medidas a
tomar. Tal procedimento deve prever a notificação da autoridade competente.
3. Devem ser tomadas medidas dentro de prazos de tempo pré-estabelecidos, as quais devem incluir o rastreio dos
componentes sanguíneos pertinentes e, se aplicável, abranger a investigação da origem. A investigação destina-se a
identificar um eventual dador que possa ter contribuído para causar a reacção de transfusão, a identificar os
componentes sanguíneos disponíveis provenientes de tal dador e a notificar os destinatários e os receptores dos
componentes provenientes desse mesmo dador, caso possam estar em risco.
9.4. Medidas correctivas e preventivas
1. Deve existir um sistema que assegure medidas correctivas e preventivas no que respeita à não-conformidade e a
problemas de qualidade dos componentes sanguíneos.
2. Os dados devem ser analisados sistematicamente de forma a identificar problemas de qualidade que possam
requerer medidas correctivas ou tendências negativas que possam carecer de medidas preventivas.
3. Todos os erros e acidentes devem ser documentados e investigados a fim de identificar problemas do sistema que
devam ser corrigidos.
10. AUTO-INSPECÇÃO, AUDITORIAS E MELHORAMENTOS
1. Devem existir sistemas de auto-inspecção ou de auditoria de todas as partes das operações para verificar a
observância das normas estabelecidas no presente anexo. Estes sistemas devem ser aplicados periodicamente,
de forma independente e de acordo com procedimentos aprovados por pessoas formadas e competentes.
2. Todos os resultados devem ser documentados e as medidas correctivas e preventivas adequadas devem ser
tomadas.
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II
(Actos cuja publicaç ão n ão é uma condiç ão da sua aplicabilidade)

CONSELHO

RECOMENDAÇAO
 DO CONSELHO
de 29 de Junho de 1998
respeitante à elegibilidade dos dadores de sangue e plasma e ao rastreio das
dádivas de sangue na Comunidade Europeia
(98/463/CE)
O CONSELHO DA UNIAO
 EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n 4, segundo travessão, do
seu artigo 129,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (1),
(1) Considerando que, nos termos da alínea o) do
artigo 3 do Tratado, a acção da Comunidade implica
uma contribuição para a realização de um elevado
nível de protecção da saúde;
(2) Considerando que a comunicação da Comissão, de
21 de Dezembro de 1994, sobre segurança e auto-suficiência em sangue na Comunidade Europeia, assinalou a necessidade de uma estratégia em matéria de
sangue que reforce a confiança na segurança da
cadeia de transfusão de sangue e promova a auto-suficiência na Comunidade;
(3) Considerando que, em resposta à comunicação da
Comissão, o Conselho adoptou a Resolução, de 2
de Junho de 1995, relativa à segurança das transfusões e à auto-suficiência da Comunidade em
sangue (2);
(4) Considerando que o Conselho adoptou a Resolução,
de 12 de Novembro de 1996, relativa à estratégia de
segurança das transfusões e à auto-suficiência da
Comunidade Europeia em sangue (3);
(1) JO C 138 de 4. 5. 1998, p. 139.
(2) JO C 164 de 30. 6. 1995, p. 1.
(3) JO C 374 de 11. 12. 1996, p. 1.
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(5) Considerando que nas resoluções sobre segurança e
auto-suficiência em sangue na Comunidade Europeia (4) (5) (6) (7), o Parlamento Europeu salientou a
importância de garantir o mais elevado nível de segurança na selecção dos dadores e testes efectuados às
dádivas, bem como o princípio das dádivas voluntárias não remuneradas, tendo reiterado o seu apoio
constante a este objectivo de auto-suficiência da
Comunidade;

(6) Considerando que a Directiva 89/381/CEE (8) tornou
o âmbito de aplicação da legislação respeitante às
especialidades farmacêuticas extensivo à garantia de
qualidade, à segurança e à eficácia das especialidades
farmacêuticas preparadas industrialmente a partir de
sangue ou plasma humanos; que essa directiva, em si,
não se aplica ao sangue total, ao plasma ou às células
hemáticas de origem humana;

(7) Considerando que a utilização terapêutica de sangue
e medicamentos derivados de sangue e plasma
humanos contribui significativamente para salvar
vidas e traz benefícios consideráveis a quem sofra de
perturbações crónicas de foro hematológico; que,
todavia, apesar do seu considerável valor terapêutico,
(4 )
(5)
(6)
(7)
(8)

JO C 268 de 4. 10. 1993, p. 29.
JO C 329 de 6. 12. 1993, p. 268.
JO C 141 de 13. 5. 1996, p. 131.
JO C 249 de 25. 9. 1995, p. 231.
Directiva 89/381/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1989,
que alarga o âmbito de aplicação das Directivas 65/65/CEE e
75/319/CEE, relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes às especialidades farmacêuticas e que prevê disposições especiais para os
medicamentos derivados do sangue ou do plasma humanos
(JO L 181 de 28. 6. 1989, p. 44).
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o sangue, os componentes sanguíneos e os derivados
de sangue e plasma podem transmitir doenças infecciosas;
(8) Considerando que a disponibilidade de sangue e
plasma utilizados para fins terapêuticos e como
produto de base no fabrico de medicamentos
depende da vontade e da generosidade dos cidadãos
da Comunidade que estejam dispostos a contribuir
com a sua dádiva;
(9) Considerando que a dádiva deve ser voluntária e não
remunerada;
(10) Considerando que, em relação à utilização do sangue
ou do plasma como matéria-prima no fabrico de
especialidades farmacêuticas, o artigo 3 da Directiva
89/381/CEE contempla as medidas abrangidas pela
alteração das exigências relativas aos ensaios prevista
no artigo 6 daquela directiva, a serem tomadas pelos
Estados-membros para evitar a transmissão de
doenças infecciosas, incluindo a aplicação das monografias da Farmacopeia Europeia e as medidas recomendadas pelo Conselho da Europa e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sobretudo em matéria
de selecção e controlo dos dadores de sangue e
plasma, bem como as medidas destinadas a promover
a auto-suficiência da Comunidade em sangue ou
plasma humanos e a incentivar as dádivas voluntárias
não remuneradas de sangue e plasma;
(11) Considerando que, no momento da colheita de
sangue total ou de plasma, nem sempre é possível
conhecer a dádiva que poderá ser usada no fabrico de
produtos derivados de sangue ou de plasma e a
dádiva que se destina a transfusões;
(12) Considerando que todo o sangue e plasma utilizados
para fins terapêuticos, quer se trate de transfusões
quer de fabrico de medicamentos preparados industrialmente, devem proceder de pessoas cujo estado de
saúde seja tal que não sofra efeitos prejudiciais em
consequência da dádiva e que o risco de transmissão
de doenças infecciosas seja minimizado; que cada
dádiva de sangue deve ser analisada segundo normas
que assegurem que foram tomadas todas as medidas
necessárias para proteger a saúde dos cidadãos da
Comunidade que são receptores de sangue e
produtos sanguíneos;
(13) Considerando que os sistemas de transfusão de
sangue nos Estados-membros existem para servir os
cidadãos, pelo que se torna necessário garantir a sua
confiança na segurança destes sistemas;
(14) Considerando que existem disparidades nas políticas
e nas práticas dos Estados-membros relativamente à
selecção de dadores e ao rastreio das dádivas na
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Comunidade por razões epidemiológicas, históricas e
culturais;
(15) Considerando que, para garantir o aprovisionamento
suficiente para efeitos clínicos, é essencial a cooperação entre os Estados-membros, por forma a ultrapassar essas disparidades e a gerar a confiança mútua
em todos os aspectos da segurança da cadeia de
transfusão de sangue;
(16) Considerando que a elegibilidade de uma pessoa para
dar sangue e plasma é uma componente essencial da
segurança do sangue e dos produtos sanguíneos;
(17) Considerando que se devem obter informações dos
potenciais dadores com base num questionário
escrito, que pode variar de Estado-membro para Estado-membro, destinado a identificar comportamentos
de risco e doenças conhecidos;
(18) Considerando que é essencial tomar todas as medidas
destinadas a proteger a saúde de quem dá sangue ou
plasma e a minimizar o perigo de transmissão de
doenças infecciosas pelo sangue e pelos produtos
sanguíneos;
(19) Considerando que a convergência das práticas, em
toda a Comunidade, na aceitação de dadores,
no rastreio das dádivas e no registo dos dados pertinentes contribuirá para aumentar a confiança na
segurança das dádivas de sangue e de plasma e dos
processos de transfusão; que, para obter essa convergência das práticas, é necessário adoptar medidas a
nível da Comunidade;
(20) Considerando que as medidas a nível da Comunidade devem ter em conta as directrizes, recomendações e normas existentes em matéria de sangue, tanto
ao nível nacional como internacional, nomeadamente as normas da OMS e do Conselho da Europa;
(21) Considerando que, de acordo com o princípio de
subsidiariedade todas as medidas novas tomadas em
domínios que não sejam das atribuições exclusivas da
Comunidade, tais como a elegibilidade dos dadores e
a análise das dádivas, só podem ser tomadas pela
Comunidade se e na medida em que os objectivos da
acção encarada, devido à dimensão ou aos efeitos da
acção prevista, possam ser melhor alcançados ao nível
comunitário do que ao nível dos Estados-membros;
que, consequentemente, se torna necessário introduzir recomendações acordadas em comum sobre a
elegibilidade dos dadores e a análise da dádivas, de
modo a contribuir para a segurança das dádivas de
sangue e de plasma e para a protecção da saúde dos
dadores, a permitir que os cidadões confiem na segurança da cadeia transfusional, em especial quando se
deslocam na Comunidade, e a contribuir para
alcançar o objectivo da auto-suficiência, conforme
previsto na legislação comunitária;
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(22) Considerando, contudo, que, desde que respeitem o
disposto no Tratado ou as medidas adoptadas por
força deste, os Estados-membros podem manter ou
introduzir exigências para além dos critérios essenciais recomendados na presente recomendação e
continuam a ser responsáveis pelas decisões relativas
à importação e exportação de sangue e plasma provenientes de dádivas;
(23) Considerando que, de acordo com o princípio da
proporcionalidade, os meios a desenvolver a nível
comunitário para promover práticas correctas e assegurar a coerência em toda a Comunidade em matéria
de elegibilidade de dadores de sangue e de plasma e
de rastreio das dádivas de sangue devem ser proporcionais ao objectivo pretendido; que o meio
adequado para tal acção a nível comunitário é
adoptar recomendações do Conselho, nos termos do
artigo 129 do Tratado; que essas recomendações
devem ser congruentes com a Directiva 89/381/CEE;
(24) Considerando que as recomendações sobre a elegibilidade de dadores e as exigências relativas às análises
requeridas fazem parte de uma estratégia destinada a
aumentar a segurança na cadeia de transfusão do
sangue, que inclui também a inspecção e acreditação
de centros de colheita de sangue, requisitos relacionados com a garantia de qualidade dos processos
envolvidos, a utilização óptima do sangue e dos
produtos sanguíneos, a hemovigilância e a sensibilização da população;

2.
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Prestação de informações a candidatos a
dadores
Os Estados-membros deverão assegurar que a todos
os candidatos a dadores de sangue ou plasma sejam
proporcionados os elementos seguintes:

2.1. Para informaç ão dos dadores
a) Material didáctico preciso mas compreensível
sobre a natureza essencial do sangue, dos produtos
dele derivados e dos importantes benefícios das
dádivas de sangue e de plasma para os doentes;
b) As razões pelas quais se pede a história clínica, um
exame físico e a análise das dádivas; informação
sobre o risco de doenças infecciosas que podem
ser transmitidas pelo sangue e pelos produtos
sanguíneos; indícios e sintomas de VIH/SIDA e
hepatite e o significado do «consentimento esclarecido», auto-exclusão e exclusão temporária e
permanente;
c) As razões pelas quais não devem fazer uma dádiva
que possa ser prejudicial para a sua própria saúde;
d) As razões pelas quais não devem fazer uma dádiva
que ponha os receptores em risco, como no caso
de comportamento sexual não seguro, VIH/SIDA,
hepatite, toxicodependência e uso e abuso de
medicamentos;

(25) Considerando que é necessário que a Comunidade
disponha dos melhores pareceres científicos possíveis
relativamente à segurança do sangue e dos produtos
sanguíneos e que prevaleça o princípio da precaução
sempre que não se disponha de provas científicas
dessa segurança;

e) A possibilidade de mudar de ideias antes de
proceder à dádiva, sem embaraço ou desconforto
indevidos;

(26) Considerando que a Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de
1995, relativa à protecção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados (1) estabelece requisitos
especiais para o tratamento de dados relativos à
saúde,

g) A oportunidade de fazer perguntas a qualquer
momento;

RECOMENDA:

i) Informações específicas quanto à natureza dos
procedimentos a seguir na dádiva e os riscos a ela
associados para quem pretenda participar em
dádivas de sangue total ou programas de aférese.

1.

Definições
Para efeitos da presente recomendação, os Estados-membros deverão atribuir aos termos referidos no
anexo I o significado que nele lhes é dado.

(1) JO L 281 de 23. 11. 1995, p. 31.
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f) Informação sobre a possibilidade de livremente se
retirar ou auto-excluir, a qualquer momento,
durante o processo de dádiva;

h) A garantia de que, caso os resultados do teste
revelem indícios de qualquer patologia, serão
informados e excluídos da dádiva, tal como recomendado nos pontos B e C do anexo II, para a sua
própria segurança e para a segurança dos potenciais receptores; os candidatos a dadores que se
oponham a receber essa informação deverão ser
excluídos do processo de dádiva;

2.2. Confidencialidade
a) Informação sobre as medidas tomadas para
garantir a confidencialidade de todas as informações relacionadas com a saúde fornecidas ao

7/11/11 3:51 PM

21. 7. 98

 PT 

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

pessoal de saúde, dos resultados das análises das
dádivas, bem como de uma eventual traçabilidade
futura da dádiva;

4.

Registo de dadores
Os Estados-membros deverão assegurar o estabelecimento de um sistema de identificação/registo de
dadores que:

b) A garantia de confidencialidade de todas as entrevistas com candidatos a dadores;
c) A faculdade de, por um processo confidencial de
auto-exclusão, solicitar ao centro de colheitas de
sangue e de plasma que não use as suas dádivas.

L 203/17

4.1. Identificaç ão do centro de colheitas
Permita que seja atribuída uma identificação única a
cada centro de colheitas de cada Estado-membro;
4.2. Identificaç ão e registo do dador

3.

a) Registe as informações respeitantes à identificação
de candidatos a dadores num sistema manual ou
automatizado que permita a sua verificação
sempre que se efectue uma dádiva;

Informações exigidas aos candidatos a dadores
Os Estados-membros deverão garantir que, uma vez
manifestada a vontade de dar sangue ou plasma, o
candidato a dador forneça ao centro de colheitas de
sangue e plasma os elementos seguintes:

b) Assegure a manutenção dos registos sobre os
dadores e candidatos a dadores, de forma a
garantir uma identificação única, a proteger a
identidade do dador contra um acesso não autorizado a informações confidenciais, mas facilitando
a futura traçabilidade de todas as dádivas;

3.1. Identificaç ão

c) Permita a inclusão de informações relacionadas
com reacções adversas dos dadores à dádiva e as
razões que impeçam uma pessoa de fazer uma
dádiva, quer temporária quer permanentemente,
mas assegurando simultaneamente a respectiva
confidencialidade.

Meios adequados de identificação de que constem o
nome (nome próprio e apelido), a morada e a data de
nascimento ou meios alternativos que permitam uma
identificação exacta e única de cada dador;
5.
3.2. História clínica
a) Dados sobre a sua saúde e história clínica,
incluindo todas as características comportamentais
que possam contribuir para identificar e excluir
pessoas cuja dádiva possa apresentar riscos para a
sua própria saúde ou de transmissão de doenças a
terceiros, recolhidos através de um questionário
escrito que atenda aos critérios recomendados no
anexo II e de uma entrevista pessoal com um
membro do pessoal de cuidados de saúde;
b) A assinatura do dador junto do membro do
pessoal de cuidados de saúde que realizou as
entrevistas sobre o questionário ao dador, ou em
declaração separada, a fim de atestar que o material didáctico fornecido foi lido e compreendido,
foi possível fazer perguntas e foram recebidas
respostas satisfatórias; declarar que dá o seu acordo
a que a sua dádiva de sangue ou de plasma possa
ser utilizada por doentes que necessitem de uma
transfusão ou de produtos sanguíneos no país da
dádiva, ou noutro país para o qual seja transferida,
de acordo com a legislação do país onde a dádiva
foi efectuada, especialmente no que respeita ao
destino da mesma; e dar o seu consentimento
esclarecido de que pretende prosseguir o processo
de dádiva.
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Elegibilidade dos dadores
Para garantir a elegibilidade das pessoas aceites como
dadores de sangue e plasma, os Estados-membros
deverão garantir que:

5.1. Critérios de elegibilidade relativos à aceitaç ão de
dadores de sangue total e de dadores de componentes
por aférese
a) Os critérios gerais de aceitação de dadores de
sangue e de plasma sejam afixados em todos os
centros de colheitas e que sejam transmitidas aos
dadores mensagens claras quanto à importância da
sua vontade de dar, mas também quanto à importância dos critérios de aceitação;
b) As respostas às perguntas formuladas no questionário escrito e/ou na entrevista pessoal proporcionem a necessária confiança de que a dádiva não
prejudicará a saúde de um futuro receptor dos
produtos derivados dessa dádiva;
c) O candidato a dador preencha os requisitos físicos
recomendados na parte A do anexo II, por forma a
que a dádiva não tenha efeitos deletérios para a
sua saúde;
d) A elegibilidade do candidato a dador seja determinada antes de cada sessão de dádiva;
e) O recurso a dadores «dádivas dirigidas» seja
progressivamente eliminado;
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f) Em caso de dúvida sobre a elegibilidade de um
candidato a dador, um médico responsável dê a
sua autorização por escrito de que o candidato é
aceite.

8.

a) Garantir que, de todas as dádivas de sangue ou
plasma, quer as destinadas a transfusão quer as
destinadas ao fabrico de medicamentos preparados
industrialmente, se analise uma amostra para
detectar doenças transmissíveis pelo sangue ou
plasma, utilizando testes de rastreio aprovados, a
fim de eliminar unidades que são repetidamente
reactivas;

Quem quer que apresente qualquer das condições e
características enumeradas nas partes B e C do anexo
II deve ser declarado permanente ou temporariamente inelegível para dar sangue e plasma;

b) Garantir que todas as dádivas de sangue e de
plasma foram consideradas não reactivas antes da
utilização no que respeita aos marcadores de
doenças transmissíveis enumerados no anexo IV;

5.3. Registos de exclusões

c) Exigir uma nova análise das amostras de sangue
que se tenham revelado reactivas num teste de
rastreio inicial, tendo em conta o algoritmo indicativo fixado no anexo V.

Os centros de colheitas conservem um registo de
todas as suspensões de candidatos a dadores, quer
permanentes quer temporárias, incluindo os respectivos motivos.
9.
Protecção de dados
Os Estados-membros deverão garantir a confidencialidade das informações médicas sensíveis sobre os
candidatos a dadores, nos termos da Directiva
95/46/CE, e, nomeadamente:
a) Garantir a existência de medidas de segurança dos
dados, bem como de medidas de protecção contra
aditamentos, supressões ou modificações não autorizados dos dados constantes das fichas dos
dadores ou dos registos de exclusão, assim como a
transferência de informações;
b) Garantir a existência de procedimentos para solucionar discrepâncias de dados;
c) Impedir a revelação não autorizada dessas informações, assegurando simultaneamente a traçabilidade das dádivas.

7.

Volumes e intervalos de tempo
Para proteger a segurança dos dadores, os Estados-membros deverão garantir que:
a) Os volumes de sangue e plasma colhidos não
sejam superiores aos valores recomendados no
anexo III;
b) Os intervalos de tempo entre dádivas não sejam
inferiores aos recomendados no anexo III;
c) O dador disponha de uma consulta médica no
caso de consequências adversas relacionadas com a
dádiva.
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Análise de amostras de dádivas de sangue
A fim de garantir a segurança de todas as dádivas de
sangue e de plasma, os Estados-membros deverão;

5.2. Critérios de exclus ão de dadores de sangue total e
dadores de componentes por aférese

6.

21. 7. 98

Medidas complementares
Os Estados-membros deverão:
a) Garantir a existência de disposições apropriadas
no centro de colheitas para aconselhar, quando
necessário, os candidatos a dadores excluídos;
b) Encorajar a colheita, análise e avaliação de dados
epidemiológicos relativos aos dadores e às dádivas,
a fim de melhorar a segurança das transfusões de
sangue;
c) Tomar todas as medidas necessárias para a divulgação da presente recomendação a todas as partes
interessadas e, em especial, aos centros de colheita
de sangue nos respectivos territórios;
d) Tomar todas as medidas necessárias para incentivar as dádivas voluntárias e não renumeradas de
sangue ou de plasma e apoiar plenamente os
esforços do Conselho da Europa neste domínio;
ter em conta a seguinte definição do Conselho da
Europa de dádiva voluntária e não renumerada:
«Uma dádiva é considerada voluntária e não remunerada se a pessoa em causa der sangue, plasma ou
componentes celulares de livre vontade e não
receber nenhuma remuneração sob a forma de
dinheiro ou sob outra forma que possa ser considerada uma substituição de dinheiro. Tal inclui a
dispensa de trabalho por tempo superior ao
normalmente necessário à dádiva e à deslocação.
São compatíveis com as dádivas voluntárias não
renumeradas pequenos presentes, refeições ligeiras
e o reembolso das despesas directas de viagem.».

CONVIDA A COMISSAO:


— a preparar relatórios sobre a aplicação destas recomendações e a submeter a uma análise permanente as
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matérias nelas contidas, a fim de apresentar as
propostas de revisão e actualização necessárias; a associar peritos nacionais de todos os Estados-membros à
preparação dessas propostas,
— a promover prioritariamente, à luz de estudos científicos, trabalhos acerca dos efeitos potenciais sobre a
saúde, resultantes da inobservância dos limites de
volume máximos e dos intervalos de tempo mínimos
entre dádivas, fixados no anexo III, a fim de determinar, nomeadamente, a existência ou inexistência de
efeitos prejudiciais para a saúde que possam resultar
da colheita, por aférese, de volumes anuais de plasma
superiores aos recomendados nas directrizes internacionais existentes; e a realizar trabalhos para definir
limites comuns de volume e frequência para outros
tipos de aférese,
— a propor, sempre que necessário, terminologia comum
a fim de aprofundar a estratégia comunitária em
matéria de auto-suficiência e segurança dos produtos
sanguíneos,
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— a analisar, no mais curto prazo e em estreita colaboração com os Estados-membros, todos os aspectos relacionados com a utilização para rastreio de técnicas de
amplificação do genoma (GAT), inclusive por reacção
de polimerização em cadeia (PCR), a fim de evitar a
disseminação das doenças transmissíveis por transfusão
sanguínea.

Feito no Luxemburgo, em 29 de Junho de 1998.

Pelo Conselho
O Presidente
R. COOK
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ANEXO I
TERMINOLOGIA COMUM
Sangue

Sangue total extraído de um único dador e tratado quer para
transfusão quer para fabrico de produtos dele derivados.

Produto sanguíneo

Qualquer produto terapêutico derivado de sangue ou plasma
humanos.

Componente sanguíneo

Componentes terapêuticos do sangue (glóbulos vermelhos,
glóbulos brancos, plaquetas, plasma) que podem ser preparados
por centrifugação, filtração e congelamento, usando a metodologia convencional dos bancos de sangue.

Medicamento
derivado
sangue ou de plasma
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de

A mesma acepção que na Directiva 89/381/CEE.

Dador

Uma pessoa saudável, com bons antecedentes médicos, que dê
voluntariamente sangue ou plasma para fins terapêuticos.

Candidato a dador

Toda e qualquer pessoa que se apresente num centro de colheitas
de sangue ou plasma e declare ser seu desejo dar sangue ou
plasma.

Dador de primeira vez

Toda e qualquer pessoa que nunca tenha dado sangue ou plasma.

Dador esporádico

Toda e qualquer pessoa que já tenha dado sangue, no mesmo
centro de colheitas, mas não nos dois anos anteriores.

Dador regular

Toda e qualquer pessoa que periodicamente (ou seja, nos últimos
dois anos) dê sangue ou plasma no mesmo centro de colheitas,
respeitando os intervalos de tempo mínimo.

Dador de dádivas dirigidas

Dador seleccionado pelo doente que vai ser submetido a uma
terapia que envolva transfusão de sangue.
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ANEXO II
PRINCIPAIS CRITÉRIOS PARA A ACEITAÇAO
 OU EXCLUSAO
 DE DADORES DE SANGUE
E DE PLASMA
A: Critérios físicos para a aceitação de dadores de sangue e de plasma, para sua própria protecção
Idade
Os dadores de sangue e plasma devem ter entre 18 e 65 anos de idade. A aceitação de dadores de
primeira vez com idades compreendidas entre os 60 e os 65 anos fica à discrição do médico responsável.
Os dadores esporádicos podem continuar a dar sangue ou plasma após os 65 anos, mediante autorização
dada anualmente pelo médico responsável.
Relativamente ao sangue total, podem ser aceites dadores com 17 anos que não sejam considerados
menores de um ponto de vista legal; de outro modo, é necessário consentimento escrito, segundo a legislação aplicável.
Peso
O peso mínimo dos dadores que podem dar sangue total ou plasma é de 50 kg.
Tens ão arterial
A pressão arterial sistólica não deve ser superior a 180 mm de mercúrio e a pressão diastólica não deve
ser superior a 100 mm de mercúrio.
Pulso
O pulso deve ser regular e estar compreendido entre 50 e 110 batimentos por minuto. Os candidatos
sujeitos a treino desportivo intenso e que tenham uma frequência cardíaca inferior a 50 batimentos por
minuto podem ser aceites.
Hemoglobina
A concentração de hemoglobina deve ser determinada no momento da dádiva, não devendo ser inferior a
12,5 g/100 ml, relativamente às mulheres, e a 13,5 g/100 ml, relativamente aos homens (ou valores equivalentes expressos em mmol/l).
ou
Hematócrito
O volume globular (hemetócrito) deve ser determinado no momento da dádiva, não devendo ser inferior
a 38 % para as mulheres e 40 % para os homens. para dadores de plasma para aférese, o valor mínimo
deverá ser de 38 %.
Para plasmaférese unicamente
O valor das porteínas totais não deverá ser inferior a 60 g por litro.
B: Critérios de exclusão de dadores de sangue e plasma, para sua própria protecção
Se os candidatos a dadores se encontrarem ou se tiverem encontrado numa das condições abaixo indicadas, um médico qualificado do centro de colheitas de sangue poderá considerar a possibilidade de os
declarar temporária ou permanentemente inelegíveis para dar sangue ou plasma, para protecção da sua
própria saúde.
1. Exclus ão permamente
—
—
—
—
—
—
—
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Doenças auto-imunes
Doenças cardiovasculares
Doenças do sistema nervoso central
Doenças malignas
Diátese hemorrágica
Síncopes ou convulsões
Doenças gastro-intestinais, hematológicas, metabólicas, respiratórias ou renais graves ou crónicas,
não incluídas nas categorias anteriores
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2. Exclus ão temporária
Inelegível durante nove meses
— Gravidez (após o parto)
— Aborto
Inelegível (por um período variável)
— Prática de desportos perigosos
— Emprego susceptível de causar problemas pouco depois da dádiva de sangue
— Outros motivos
C: Critérios de exclusão de dadores de sangue e plasma, para protecção do receptor
Se os candidatos a dadores se encontrarem ou se tiverem encontrado num das condições abaixo referidas,
um médico qualificado do centro de colheitas de sangue poderá considerar a possibilidade de os declarar
temporária ou permanentemente inelegíveis para dar sangue ou plasma, para protecção dos potenciais
receptores.
1. Exclus ão permanente
— Doenças auto-imunes
— Doenças infecciosas — pessoas que sofram ou tenham sofrido de:
— Babesiose
— Hepatite B (HBsAg comprovadamente positivo)
— Hepatite C
— Hepatite infecciosa (de etiologia desconhecida)
— VIH/SIDA
— HTLV I/II
— Lepra
— Kala Azar (leishmaniose)
— Febre Q
— Sífilis
— Tripanosoma cruzi (doença de Chagas)
— Doenças malignas
— EETs (ou antecedentes na família genética)
— Alcoolismo crónico
— Receptor de transplantação da córnea/dura-mater
— Diabetes, se tratados com insulina
— Consumo de drogas por via intravenosa (iv)
— Receptor de extracto hipofisário de origem humana (por exemplo, hormona de crescimento
humana)
— Pessoas cujo comportamento sexual implique um elevado risco de transmissão de doenças infecciosas, incluindo pessoas que tenham tido relações sexuais em troca de dinheiro ou de droga
2. Exclus ão temporária
2.1. Inelegível por dois anos
— Tuberculose (após o paciente ter sido declarado curado)
— Toxoplasmose (após recuperação e na ausência de anticorpos IgM)
— Brucelose (após plena recuperação)
2.2. Inelegível durante um ano
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Exposição acidental a sangue ou a instrumentos contaminados com sangue
Acupunctura (não realizada por um profissional qualificado)
Endoscopia
Tratamento que envolva o uso de cateteres
Transfusão sanguínea ou grande cirurgia
Transplante de tecidos ou células
Body piercing
Alergia medicamentosa, em especial alergia à penicilina (após a última exposição)
Tatuagem
Contacto íntimo com pessoas infectadas com hepatite B ou C
Vacina anti-rábica (se tiver sido administrada após exposição)
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2.3. Inelegível durante seis meses
— Mononucleose infecciosa (após recuperação)
2.4. Inelegível durante quatro semanas
— Após administração de vacinas víricas vivas atenuadas
2.5. Inelegível durante duas semanas
— Doenças infecciosas pouco importantes
2.6. Inelegível durante uma semana
— Pequena cirurgia
2.7. Inelegível durante 72 horas
— Na sequência da administração de vacinas (dessensibilização)
2.8. Inelegível durante 48 horas
— Tratamento por dentista ou assistente de dentista
— Na sequência de administração de vacinas mortas/víricas inactivadas/bacterianas e de rickettsias
— Vacina anti-rábica (administração variável)
2.9. Inelegível (durante um período variável)
—
—
—
—

Hepatite A
Medicamentos
Malária (não se aplica aos dadores para plasmaférese)
Doenças tropicais (outras)

Podem existir outros motivos para a exlcusão temporária de um dador para protecção do receptor. A
determinação do período de exclusão fica ao critério de um médico qualificado do centro de colheitas
de sangue.
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ANEXO III
DADIVAS

DE SANGUE TOTAL E DE PLASMA
Volumes máximos e intervalos mínimos entre dádivas recomendados

Sangue total
Volume máximo

por dádiva

500 ml

por período consecutivo de 12
meses

3 litros

Intervalo mínimo entre dádivas

8 semanas

Plasmaférese automatizada
Volume máximo
(excluindo o anticoagulante) por dádiva
Intervalo mínimo entre dádivas

650 ml
Deveriam decorrer pelo menos dois
dias entre as dádivas. Não deveriam
ser permitidas mais do que duas
dádivas por cada período de sete dias.

As directrizes existentes a nível internacional no domínio do sangue recomendam um volume máximo de 15
litros de plasma por ano, colhida através da plasmaférese automatizada; não existem dados científicos
comprovativos da existência ou não de efeitos prejudiciais à saúde decorrentes de um volume de colheita
superior. Esta área deveria ser prioritária para o estudo científico.
Ao avaliar os volumes individualmente adequados, dever-se-ão ter igualmente em conta características físicas
como o sexo e o peso.
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ANEXO IV
NUCLEO

OBRIGATÓRIO DE TESTES DE RASTREIO PARA TODAS AS AMOSTRAS
SANGUINEAS PROVENIENTES DE DADIVAS

TANTO DE SANGUE TOTAL COMO DE
PLASMA
Anticorpos do vírus da Hepatite C

Anti-HCV

Anticorpos do vírus 1 da imunodeficiência humana

Anti-VIH 1

Anticorpos do vírus 2 da imunodeficiência humana

Anti-VIH 2

Antigénio de superfície da Hepatite B

HBsAg

Grupo ABO (A) (B)
Tipo Rh (A) (B)
Malária (B) relativamente a viajantes para zonas endémicas (a menos que o risco de transmissão da malária seja
excluído mediante um período de exclusão de três anos dessas pessoas)
Treponema pallidum (sífilis) (B)
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(A)

Se o grupo sanguíneo de um dador de sangue já conhecido, que tenha sido determinado previamente e
verificado a partir de duas dádivas diferentes, puder ser transferido com segurança para a etiqueta do
componente sanguíneo mediante um sistema informatizado e automatizado validado, não é necessário
repetir a determinação dos grupos ABO e Rh em todas as dádivas. Nesse caso, o grupo sanguíneo do
dador deverá ser verificado periodicamente.

(B)

Não exigido relativamente ao plasma para aférese destinado unicamente para fraccionamento.
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ANEXO V
Algoritmo indicativo para a interpretação de resultados reactivos em testes de rastreio relativamente à utilização clínica de dádivas e de resultados reactivos em testes complementares/de
confirmação relativamente à exclusão de dadores

amostra de sangue
1 x teste de rastreio

negativo dador e dádiva aprovados

teste de rastreio/reactivo
inconclusivo

2 repetições do mesmo conjunto de testes na mesma amostra de sangue

teste de rastreio
resultado – –

teste de rastreio
resultado + +

teste de rastreio
resultado + ?

unidade/dador
aprovada(o)

teste de rastreio
resultado +/?–

eliminar a unidade

testes suplementares baseados noutro princípio, na mesma amostra de sangue, incluindo testes para
confirmar o resultado do rastreio

resultado
positivo

todos os testes
negativos

informar o mais rapidamente
possível e em qualquer caso
no prazo de 7 dias, os
institutos que receberam
componentes sanguíneos
provenientes de dádiva
anterior: estudo retrospectivo

resultado
inconclusivo

informar o mais rapidamente
possível, e em qualquer caso
no prazo de 7 dias, o instituto
de tratamento de plasma
sobre dádivas anteriores:
estudo retrospectivo

testes suplementares
possíveis/dador aprovado
segunda amostra de sangue

testes de rastreio e de
confirmação

todos os testes negativos

teste positivo

resultado inconclusivo

dador aprovado

excluir permanentemente
/informar o dador

excluir temporarimente
/informar o dador

estudo epidemiológico e
retrospectivo

clarificação adicional
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Aférese
Método de obtenção de um ou mais componentes sanguíneos por processamento mecânico de sangue total no qual os componentes residuais do sangue são devolvidos ao dador durante ou no final do processo.
Angariação de dadores
Todas as actividades dirigidas para a angariação de dadores.
Associação de dadores
Associação estabelecida por dadores de forma a unir os seus interesses. Algumas associações estão envolvidas na angariação de dadores.
Auto-exclusão
O dador decide após a dádiva que a esta não deve ser usada para transfusão.
Por favor comparar com auto-suspensão.
Auto-suspensão
O dador decide antes da dádiva que não é elegível para doar. Por favor comparar com auto-exclusão.
Banco de sangue hospitalar
Unidade hospitalar que armazena e distribui e pode realizar testes de compatibilidade a sangue e componentes sanguíneos exclusivamente para uso nas
instalações hospitalares, incluindo actividades de transfusão que decorrem
no hospital. Por favor compare com “Serviço de Sangue hospitalar”.
Componente sanguíneo
Componentes terapêuticos do sangue (eritrócitos, glóbulos brancos, plaquetas, plasma) que podem ser preparados para centrifugação, filtragem e congelamento usando metodologia convencional de banco de sangue.
Dádiva
Resultado da colheita de sangue total ou componentes sanguíneos de um indivíduo para um único procedimento; uma dádiva conta a partir do momento
da punção da pele.
Dádiva autóloga
A dádiva de um dador, colheita para usos terapêuticos no mesmo dador.
Dádiva bem sucedida
Dádiva onde a punção na pele do dador resultou em sangue total ou componentes sanguíneos apropriados para processamento.
Dádiva mal sucedida
Dádiva onde a punção na pele do dador não resultou em sangue total ou com-

354

Manual_1.indd 354

Manual
de Gestão
de Dadores
7/11/11 3:51 PM

ponentes sanguíneos apropriados para processamento.
Dádiva não transfusional
A dádiva colhida de um dador para outros propósitos para além da transfusão
em doentes.
Dádiva de repetição
Qualquer dádiva não-autóloga que não dádivas pela primeira vez.
Dador
Alguém que voluntariamente dá sangue ou componentes sanguíneos.
Dador de 1ª vez
Alguém que fez a sua primeira, e até à data única, dádiva nos últimos 12 meses.
Dador dirigido
Dador angariado por um doente para permitir que este possa fazer uma terapia que requeira transfusão de sangue.
Dador inactivo
Alguém que fez pelo menos uma dádiva, mas NÃO nos últimos 24 meses. Contudo, continua registado na base de dadores.
Dador em pausa (lapsing donor)
Alguém que fez pelo menos uma dádiva nos últimos 24 meses mas NÃO nos
últimos 12 meses.
Dador parado
Alguém registado como dador que pode ou não ter feito uma ou mais dádivas, mas subsequentemente foi removido da lista de dadores registados por
qualquer motivo.
Dador potencial
Alguém que declara a sua intenção de doar sangue ou plasma mas ainda não
é dador registado.
Dador recém-registado
Indivíduo registado como dador mas que ainda não fez nenhuma dádiva.
Dador registado
Alguém que está registado na base de dadores de dadores (dadores recém-registados, pela primeira vez, retornados, em pausa - lapsing donor e inactivos).
Dador Regular
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Alguém que fez pelo menos duas dádivas nos últimos 24 meses. A última dádiva foi feita nos últimos 12 meses.
Dador retornado (returning donor)
Alguém que fez pelo menos duas dádivas. Este dador fez apenas uma dádiva
nos últimos 12 meses E o intervalo entre a última e a antepenúltima dádivas
é superior a 24 meses.
Deterioração de Dador (Donor attrition)
Dos dadores que doaram no ano anterior, a percentagem de dadores que não
deram sangue no ano em questão.
Doentes com necessidades especiais de transfusão
Doentes com necessidades especiais (ex. múltipla, longo prazo, tipagem de
antigénio específica) de transfusão, tais como doentes com Talassemia, com
leucemia ou drepanocitose.
Enfermeira/o
Funcionária/o com qualificação em enfermagem.
Evento adverso grave
Qualquer acidente associado com a colheita, teste, processamento, armazenamento e distribuição de sangue ou componentes sanguíneos que poderão
levar à morte ou risco de vida, condições de deficiência ou incapacidade para
doentes ou que resulte em, ou prolongue, hospitalização ou morbilidade.
Local fixo
Um local onde os materiais para sessões de dádiva estão permanentemente
presentes.
Local móvel
Local onde os materiais para uma sessão de dádiva não estão permanentemente presentes; estes têm de ser transportados de e para o local.
Local em veículo móvel
Localização visitada por veículo móvel. Os dadores doam dentro deste veículo. Esta carrinha/roulote tem materiais para a sessão de dádiva dentro.
Painel de dadores
Grupo de dadores cujo sangue é apenas usado para um grupo específico de
doentes.
Primeira dádiva
A primeira dádiva não autóloga na vida de um dador.
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Reacção adversa grave
Resposta não intencional num dador associada com a colheita ou transfusão
de sangue ou componentes sanguíneos que é fatal, põe em risco de vida, incapacita ou provoca deficiência ou que resulte em, ou prolongue, hospitalização ou morbidade.
Sangue
Sangue total colhido de um único dador e processado para processamento
ou fabrico.
Serviço de Sangue
Qualquer estrutura ou corpo que é responsável por qualquer aspecto da colheita e teste de sangue humano ou componentes sanguíneos, qualquer que
seja o seu propósito, e o seu processamento, armazenamento e distribuição
quando destinados para transfusão. Tal não inclui bancos de sangue hospitalares.
Serviço de Sangue hospitalar
Unidade hospitalar responsável pela colheita de sangue homólogo, testes
para despiste de infecções transmissíveis por tranfusão e grupos sanguíneos,
processamento em componentes sanguíneos e armazenamento. Por favor
compare com “Banco de Sangue Hospitalar”.
Sessão de colheita
Sessão durante a qual o sangue é colhido, que pode ter lugar num local fixo,
móvel ou num veículo.
Software de gestão da relação com dadores (Donor relationship management software)
Software usado especificamente para gerir as comunicações com dadores,
coordenar campanhas e dar assistência a angariação de dadores.
Suspensão
Suspensão da elegibilidade de um indivíduo dar sangue ou componentes sanguíneos, podendo ser permanente ou temporária.
Taxa de resposta
Número de dadores convocados que comparecem numa sessão de dádiva dividida pelo número total de dadores convocados.
Taxa de suspensão
Número total de suspensões temporárias e permanentes no período reportado, excluindo auto-suspensões, dividido pelo número total de dadores comparecentes numa sessão de colheita.
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Abreviaturas
CE

Conselho da Europa

UE

União Europeia

ETI

Equivalente a tempo integral

ISBT International Society of Blood Transfusion
PON Procedimento Operacional Normalizado
ID
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