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SOBRE O LIVRO
Esse livro é uma publicação do projeto
Doação de Sangue do Programa
ComSaúde em parceria com o projeto
"Gestão e Promoção ao Conhecimento
Médico via Desenvolvimento de Serious
Games Aplicados a Formação Médica e
Gerontecnologia" e tem como objetivo
servir como informativo sobre as
doenças transmissíveis pelo sangue e
quais as doenças que são testadas no
processo de doação de sangue.
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APRESENTAÇÃO
   Diariamente, são solicitados
hemocomponentes para transfusão em pacientes
que sofreram acidentes, que necessitam de
cirurgias ou procedimentos, e, também, por
aqueles que apresentam algum tipo de anemia
ou doenças onco-hematológicas. Até o momento
não existe nenhuma forma artificial que substitua
o sangue humano e, por isso, a doação de sangue
se faz imprescindível para a manutenção de
vidas. 
                As transfusões de sangue e de seus
componentes não são procedimentos totalmente
isentos de riscos. A seguir, abordaremos neste
livro quais são as principais doenças
transmitidas pelo sangue e de que forma
podemos contribuir com a segurança
transfusional.
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Ao ver o colega Henrique retornando tão cedo
ao trabalho, Renata ficou surpresa, já que o
amigo tinha solicitado um período de almoço
maior que o habitual para que pudesse ir doar
sangue.

Oi, Henrique, chegou cedo! Pensei
que o processo de doação de
sangue fosse um pouco mais
demorado. Estávamos preparados
para ficar mais algum tempo sem
você hoje.
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Boa tarde, Renata. Você está certa!
Normalmente, demora um pouco
mais, só que, por uma infelicidade,
hoje não consegui doar sangue.

Nossa, que pena! 
O que aconteceu?
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Você se lembra que comentei
sobre um episódio de febre e dor
de garganta há uns 10 dias? Para
a minha surpresa, se você teve
febre nos últimos 15 dias antes
da doação, não é possível doar
sangue.
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Lembro de você ter comentado
sobre esse episódio, mas não
entendo por que isso te
impediu de doar sangue tanto
tempo depois. Você pode me
explicar melhor?
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Claro! A enfermeira me explicou que há
algumas doenças que podem ser
transmitidas pelo sangue e que, mesmo
sem saber, posso ter contraído alguma
dessas doenças e a febre pode ser um
sintoma inicial. Por isso, para garantir
maior segurança para o receptor do
sangue, é melhor aguardar um tempo
maior até a próxima doação.
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Entendi, mas ainda fiquei
com algumas dúvidas e,
como já faz mais de 3 meses
desde a minha última doação,
acredito que esteja na hora
de fazer uma visita ao Serviço
de Hemoterapia.
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ALGUNS DIAS DEPOIS...
Após ter planejado um bom dia para estender o
horário de almoço no trabalho, Renata chega
ao Serviço de Hemoterapia com a felicidade de
alguém que sabe que vai ajudar outras
pessoas, por meio da sua doação de sangue, e
que vai esclarecer algumas dúvidas que a
rodeiam desde a conversa com o amigo
Henrique.
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Ao observar a sala de espera, Renata fica
alegre com a quantidade de pessoas que estão
ali para doar sangue, assim como ela.
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Enquanto esperava pela sua vez de realizar o
cadastro, leu um folder que continha
orientações para quem vai realizar uma doação

Sentir-se bem de saúde.        
Ter entre 16 e 69 anos de
idade, contanto que tenha
realizado a primeira doação
com até 60 anos.        
Apresentar documento
oficial com foto.
 Pesar mais do que 50kg.

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA O
DIA DA DOAÇÃO:     

Ter um intervalo mínimo de
2 meses entre uma doação e
outra.
Número máximo de 4
doações por ano.

Para os homens:
Ter um intervalo mínimo de
3 meses entre uma doação e
outra.
Número máximo de 3
doações por ano.

Para as mulheres:
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Dormir pelo menos 6 horas na noite
anterior.       
Não estar em jejum.
Evitar refeições pesadas e alimentos
gordurosos.
Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12
horas anteriores.

RECOMENDAÇÕES PARA O DIA DA
DOAÇÃO:
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Pessoas com mais de 60 anos que NÃO tenham
feito a sua primeira doação ANTES dessa idade ou
indíviduos com idade entre 16 e 17 anos sem termo
de consentimento dos pais ou responsáveis.        
Quem fez cirurgia recentemente·        
Teve gripe ou febre nos últimos 15 dias·        
Teve hepatite após os 11 anos de idade·        
Mulheres grávidas ou que estejam amamentando
(até um ano de idade).
Pessoas que estão expostas a doenças
transmissíveis pelo sangue como AIDS, sífilis,
hepatites e doença de chagas.        
Usuários de drogas injetáveis.        
Pessoas que tiveram múltiplos parceiros sexuais
nos últimos 12 meses.

QUEM NÃO PODE DOAR:    
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Após passar pelas etapas do cadastro e da pré-
triagem, Renata é chamada pela enfermeira,
que se chama Rafaela, para a realização da
triagem clínica e escolhe esse momento para
tirar as dúvidas restantes.
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Boa tarde Rafaela, gostaria de tirar uma
dúvida: o meu colega tentou realizar uma
doação de sangue, mas não conseguiu por
ter apresentado febre e dor de garganta 10
dias antes. Ele me deu uma breve
explicação sobre o motivo desse
impedimento, mas gostaria de entender de
uma forma um pouco mais aprofundada.
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Claro, Renata! Fico feliz em ajudar. Para poder
te explicar com maior clareza, precisamos
conversar melhor sobre janela
imunológica e a importância da triagem clínica
em todo esse processo.



JANELA IMUNOLÓGICA
A janela imunológica corresponde ao período
em que, mesmo após ter contato com o agente
infeccioso (que é aquele que vai desencadear a
infecção ou doença),  não são detectados nos
testes realizados na triagem sorológica. O
antígenos ou o organismo do indivíduo
infectado ainda não produziu anticorpos,
responsáveis pela defesa do nosso corpo. Ou
seja: mesmo já apresentando alguma infecção,
o teste vai ter resultado negativo.
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JANELA IMUNOLÓGICA
Para diminuir o tempo de janela imunológica,
os serviços de hemoterapia realizam o teste
NAT (Teste de Ácido Nucleico) para Hepatite B,
Hepatite C e HIV. Esse teste detecta o material
genético dos vírus mais precocemente em
comparação com os demais testes
sorológicos, reduzindo o risco de transmissão
destes agentes por transfusão.
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JANELA IMUNOLÓGICA
É importante lembrar que a janela imunológica
varia de doença para doença. 
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Uma das importâncias da
triagem clínica, no momento
da entrevista, é identificar
situações de risco em que o
indivíduo esteja em uma
possível janela imunológica.



JANELA IMUNOLÓGICA
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Além de identificar fatores de risco para
outras infecções que não fazem parte da
triagem sorológica a exemplo da malária
e do atual CORONAVÍRUS.

CORONAVÍRUS
O SARS-CoV-2 é um vírus novo, nunca
antes documentado, de grande viremia, e
que passa por descobertas diárias, que
se tornou uma pandemia de
contaminação global em 2020. 
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CORONAVÍRUS

Tem uma clínica variável, os principais
sintomas são: 

FEBRE

CANSAÇO

TOSSE

Esses sintomas são
rastreados na triagem
clínica pois não é
realizado o teste no
processo de doação
de sangue.

SINTOMAS
GRIPAIS



CORONAVÍRUS
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Até o momento, não existe evidência de
transmissão transfusional; dessa forma,
para essa situação, são orientadas
apenas medidas preventivas do
contágio:

LIMPEZA DA
ÁREA E DOS
MATERIAIS

EVITAR
AGLOMERAÇÃO

DISTANCIAMENTO
SOCIAL

MEDIDAS DE HIGIENE
INDIVIDUAL

USO DE MÁSCARA



CORONAVÍRUS
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IDOSOS
ACIMA DE 60

ANOS

Por isso, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA)
regulamentou, a partir da Nota Técnica
n° 13 de 2020, a doação de sangue dos
pacientes que contraíram o SARS-CoV-2,
seus contatantes e casos suspeitos,
incluindo novas restrições à doação de
sangue:

GRUPO
DE RISCO

SINTOMAS
NOS ÚLTIMOS

14 DIAS

COVID POSITIVO 
ATÉ 30 DIAS APÓS A

COMPLETA
RECUPERAÇÃO
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As principais doenças
transmissíveis pelo sangue
são as hepatites, sendo que
testamos as hepatites B e C, a
sífilis, o HIV, o HTLV e a
Doença de Chagas.



HEPATITES
No Brasil, as hepatites virais mais comuns são
causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda,
com menor frequência, o vírus da hepatite D
(mais comum na região Norte do país) e o vírus
da hepatite E, que é menos frequente no Brasil.
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HEPATITE B
A infecção é causada por um vírus que danifica
as células do fígado.
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Na maioria dos casos não apresenta sintomas
e geralmente é diagnosticada anos após a
infecção, e os principais sintomas são:

CANSAÇO

TONTURA ENJOO/
VÔMITO

PELE E OLHOS
AMARELOS

FEBRE
DOR
ABDOMINAL



HEPATITE B
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Na ausência de sintomas, o indivíduo pode ser
transmissor do vírus, mesmo 
sem saber que possui 
a doença.

A transmissão pode ocorrer 
de diversas maneiras:

GESTAÇÃO PARTORELAÇÕES
SEXUAIS

SANGUE
CONTAMINADO

PERFURO-
COTANTES TATUAGENS



HEPATITE B
A hepatite B é uma doença que 
não tem cura, mas que tem 
tratamento e, o mais
importante de tudo, tem 
meios de prevenção muito 
eficazes como a vacinação 
e o uso de preservativo nas 
relações sexuais.

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO SANGUE 33



HEPATITE C
É um processo infeccioso e inflamatório
causado pelo vírus C da hepatite 
e que pode se manifestar na 
forma aguda ou crônica, 
sendo esta segunda a forma 
mais comum. 

A hepatite crônica pelo HCV é uma doença de
caráter silencioso, que não causa nenhum
sintoma em até 80% dos casos e pode evoluir
para um processo inflamatório persistente no
fígado.
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HEPATITE C
A transmissão do HCV pode ocorrer por:
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SANGUE
CONTAMINADO

OBJETOS PARA
O USO DE
DROGAS

HEMODIÁLISETATUAGENS

TRANSFUSÃO

FALHA DE
ESTERELIZAÇÃO 

RELAÇÕES
SEXUAIS

PERFURO-
COTANTES

CIRURGIAS

GESTAÇÃO PARTO



HEPATITE C
Diferentemente da hepatite B, o tipo C tem
tratamento e tem uma taxa de
 cura de mais de 95%.
Porém, não tem vacina e, por 
isso, as medidas de 
prevenção desta doença são
essenciais para evitar a transmissão.
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SÍFILIS
É uma infecção sexualmente transmissível,
curável, causada pela bactéria Treponema
pallidum.
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A transmissão ocorre de mãe para o bebê
durante a gestação (sífilis congênita) ou em
relações sexuais desprotegidas.



SÍFILIS
Os sintomas variam conforme o estágio da
doença, seguindo, habitualmente, a seguinte
evolução: aparecimento de ferida única e
indolor na região genital que some e, em
seguida, surgem manchas pelo corpo, incluindo
palma das mãos e plantas dos pés, que
também não coçam e não doem.
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FERIDA ÚNICA E
INDOLOR NA REGIÃO
GENITAL

FERIDA SOME

FERIDAS PELO CORPO,
INCUINDO PALMA DAS
MÃOS E PLANTAS DOS PÉS



SÍFILIS
Felizmente, o tratamento atual preconizado
para a sífilis é bastante eficaz. Ainda assim, a
prevenção é sempre a melhor escolha e, nesse
caso, o método mais eficaz é o uso de
preservativo durante as relações sexuais.
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HIV
O Vírus Imunodeficiência Humana, o HIV é uma
infecção sexualmente transmissível.
Esse vírus ataca o sistema imunológico e
atinge as células responsáveis pela defesa do
nosso corpo, deixando o paciente mais
suscetível a doenças, causando a AIDS
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).

É importante enfatizar que ter HIV não é a
mesma coisa que ter AIDS, já que muitos
pacientes que testam positivo vivem anos sem
apresentar sintomas e sem desenvolver a
doença. Muitos indivíduos tem o vírus HIV e
não sabem!
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HIV
A transmissão ocorre por meio de relações
sexuais desprotegidas,  compartilhamento de
seringas ou materiais cortantes infectados,
além da mãe para o feto, durante a gestação,
no momento do parto ou pela amamentação.
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HIV
A AIDS não tem cura, mas tem tratamento, o
qual permite que os indivíduos convivam bem
com a doença. 
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Não há vacina, por isso, relação sexual com
preservativo e uso de materiais cortantes
individuais ou esterilizados são as principais
formas de prevenção.



HTLV
Causada pelo vírus T-Linfotrópico humano, a
infecção por HTLV atinge as células de defesa
do organismo.
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A maioria das pessoas infectadas pelo HTLV
não apresentam sinais e sintomas. Dos
infectados, 3 a 5% apresentarão algumas
doenças associadas a esse vírus:
 doenças neurológicas, oftalmológicas,
dermatológicas, urológicas e hematológicas.



HTLV
A transmissão do HTLV ocorre da mãe
infectada para o recém-nascido (transmissão
vertical), principalmente pelo aleitamento
materno. Outras formas de infecção são as
relações sexuais sem camisinha com uma
pessoa infectada e o compartilhamento de
seringas e agulhas.

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO SANGUE 44

O tratamento é baseado no manejo individual
da doença relacionada à infecção.
Assim como o HIV, não há vacinação para a
prevenção do HTLV, mas o uso de preservativo
na relação sexual e o uso de materiais
individuais e esterilizados são eficazes. 
É importante ressaltar que mães infectadas por
HTLV ou por HIV não podem amamentar os
seus bebês.



DOENÇA DE CHAGAS
É causada pelo protozoário Trypanossoma
cruzi.
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A transmissão ocorre, principalmente, pela
picada do inseto conhecido como barbeiro pela
qual possibilita a entrada de suas fezes no
organismo



DOENÇA DE CHAGAS
É considerado como caso suspeito o indivíduo
que tenha viajado para local endêmico e que
apresente febre prolongada (por pelo menos 7
dias) e mais algum dos sintomas: dor de
cabeça, fraqueza intensa, inchaço na face ou
membros, ínguas pelo corpo, hemorragias,
entre outros.
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DOENÇA DE CHAGAS
Não existe cura para essa doença, o melhor é
prevenir!
A prevenção da Doença de Chagas está
intimamente relacionada à forma de
transmissão: uso de inseticidas, mosquiteiros e
repelentes para evitar o contato com o inseto
barbeiro e uso de materiais individuais ou
esterilizados.
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Espero ter esclarecido as dúvidas que
você tinha a respeito da importância da
entrevista, no momento da triagem
clínica, aliada à triagem sorológica como
forma de contribuir para a segurança do
sangue doado.
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Muito obrigada por todas essas explicações,
Rafaela. Consegui compreender melhor a
relevância da sinceridade das nossas
respostas no questionário que vocês
aplicam. Entendo que tudo que é feito – e
questionado - é para que haja maior
segurança para quem vai receber,
futuramente, a minha doação.
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É isso mesmo, Renata! Além de
contarmos com a generosidade de
quem é doador de sangue, é importante
que também possamos contar com a
responsabilidade em cada doação que
for realizada.
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Renata realizou as outras etapas da doação de
sangue e sentiu-se inspirada após receber
tantas informações e tanta atenção, naquela
tarde. Ela decidiu que não seria apenas mais
uma doadora esporádica: daqui para frente, irá
comparecer no Serviço de Hemoterapia para
uma nova doação a cada 3 meses.
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mensagem final
DIVIDA O AMOR QUE CORRE EM SUAS VEIAS.

DOAR SANGUE É TRANSMITIR AMOR, SEJA UM
DOADOR!

TEM SEMPRE ALGUÉM PRECISANDO DA SUA
AJUDA!

A SUA DOAÇÃO PODE SALVAR ATÉ 4 VIDAS.
DOE SANGUE!



REFERÊNCIAS:
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro
de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota técnica n. 13/2020-CGSH/DAET/SAES/MS.
Atualização dos critérios técnicos contidos na Nota técnica n. 5/2020-
CGSH/DAET/SAES/MS para triagem clínica dos candidatos à doação de sangue
relacionados ao risco de infecção pelo SARSCoV2 (vírus causador da COVID19).
República Federativa do Brasil. Brasília, 2020.

CARRAZZONE, Cristina F. V.; BRITO, Ana Maria de; GOMES, Yara M.. Importância
da avaliação sorológica pré-transfusional em receptores de sangue. Revista
Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, [s.l.], v. 26, n. 2,  2004. Elsevier BV.

JUSOT JF, COLIN C. Cost-effectiveness analysis of strategies for hepatitis C
screening in French blood recipients. Eur J Pub Health 2001; 11:373-379.

MCINTOSH, K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Clinical features. Boston,
MA. UpToDate Inc. Disponível em
<https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-
clinical-features> Acessado em 27 jul. 2020.
http://dx.doi.org/10.1590/s1516-84842004000200005.

MOORE A, HERRERA G, NYAMONGO J, et al. Estimated risk of HIV transmission
by blood transfusion in Kenya. The Lancet 2001; 358:657-660.

SANTOS, L. C., MORAES C., V.S.P. COELHO. Os anos 80: A Politização do
Sangue.PHYSUS – Revista de Saúde Coletiva. Vol. 2. N 1, p 107-149. 1992.

TYNELL E, NORDA R, SHANWELL A, et al. Long-term survival in transfusion
recipients in Sweden, 1993. Transfusion 2001; 41:251-255.

WHO. Maintaining a safe and adequate blood supply during the pandemic
outbreak of coronavirus disease (COVID-19). World Health Organization. Interim
Guidance. Publicado em 20 mar. 2020. Disponível em
<https://isbtweb.org/fileadmin/user_upload/WHO-2019-nCoV-BloodSupply-
2020.1-eng__2_.pdf> Acesso em 28 jul. 2020.

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO SANGUE 53



ENTRE EM CONTATO
CONOSCO

54-33164087

sac@hsvp.com.br

www.hsvp.com.br
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