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PROCESSO DE DOAÇÃO DE SANGUE E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E
EXCLUSÃO
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Thaynara Proti Vale; Zilmara Rodes Lopes; Renata Domingos Alves
A doação de sangue é um ato altruísta, anônimo e totalmente voluntário, que pode salvar
vidas. Dependem desse ato solidário pessoas que se submetem a tratamentos planejados e
intervenções médicas urgentes de grande porte e complexidade, como transfusões,
transplantes e intervenções ontológicas. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,8%
da população brasileira doa sangue. Este trabalho tem como objetivo informar sobre o
processo de doação de sangue, descrevendo como é feito o procedimento, assim como os
principais critérios de inclusão e exclusão. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória
sobre os procedimentos para a doação de sangue e dos critérios de inclusão e exclusão.
Utilizou-se para levantamento de dados as palavras-chave: doação de sangue, critérios de
aptidão. A doação de sangue é uma ação de solidariedade. O candidato à doação passa por
uma triagem que envolve três etapas: registro do doador, triagem clínica e sorológica. A
triagem clínica consiste na avaliação da história clínica e epidemiológica, do estado de saúde,
dos hábitos e comportamentos do doador. Nessa etapa os candidatos a doação são
classificados em aptos ou inaptos. A triagem sorológica previne a utilização de sangue
contaminado. Se apto, é realizado a coleta do sangue, o fracionamento dos componentes,
rotulagem e liberação para transfusão. O motivo mais frequente para a doação de sangue é o
sentimento de ajudar as pessoas e para a não doação é o medo do procedimento, além dos
critérios de exclusão, os quais podem ser definitivos ou temporários. Este estudo bibliográfico
permitiu concluir a doação de sangue é um ato de extrema importância, pois a necessidade de
sangue é constante. Transfusões de sangue fazem a diferença entre a vida e a morte para
centenas de pessoas. Numerosos acidentes, cirurgias e queimaduras violentas acontecem
diariamente e a falta de transfusão nesses pacientes pode levar à morte.
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