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Resumo: Esta dissertação versa os. aspectos organizacionais e administrativos do Pró-Sangue -
Programa Nacional de Sangue; descreve os conceitos, os princípios e as unidades componentes desse
vasto e complexo sistema de saúde; efetua o diagnóstico do modelo; e oferece recomendações, visando
aumentar a produção do sangue e de hemoderivados, incrementar a produtividade e o rendimento das
unidades, melhorar e assegurar um controle eficiente de qualidade. O diagnóstico baseia-se numa
pesquisa cobrindo as noventa e seis mais importantes unidades hemoterápicas públicas e privadas do
país, na análise de seus parâmetros de produção, produtividade e qualidade e na comparação com
indicadores de sistemas de outros países. Os critérios de avaliação foram inteiramente baseados na
Portaria n. 1376 de 19 de novembro de 1993, abrangendo 8 itens considerados fundamentais para a
obtenção de produtos sangüíneos de boa qualidade. Os resultados demostram que 38,54% das unidades
hemoterápicas estudadas foram insatisfatórias, sinalizando a necessidade de mudanças no Sistema
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INTRODUÇÃO -<>

1. - INTRODUÇÃO

Esta dissertação focaliza a qualidade das unidades hemoterápicas no Brasil e o

funcionamento administrativo do Sistema Nacional de Sangue. Trata-se de tema de

extremo interesse de profissionais atuantes na área da saúde, médicos, pesquisadores,

estudantes eautoridades governamentais.

Inserido no Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Nacional de Sangue é

constituído por cerca de 720 unidades hemoterápicas, públicas e privadas, distribuídas

em todo o território nacional, destinadas a coletar e processar o sangue. Essas unidades

coletam aproximadamente 2.200.000 bolsas de sangue total ao ano, representando

despesas para o Ministério da Saúde da ordem de R$ 180.000.000,00 anuais (DATASUS,

1995). Estima-se que sejam produzidos anualmente, no Brasil, 4.400.000 componentes

sangüíneos, transfundidos em aproximadamente 880.000 pacientes. Quanto às unidades

hemoterápicas não conveniadas ao SUS, inexistem relatos oficiais sobre o número de

bolsas de sangue coletadas. Especula-se que 500.000 unidades de sangue total sejam

obtidas anualmente.

Além das unidades hemoterápicas, fazem parte do Sistema Nacional de Sangue

cinco plantas industriais para a produção de hemoderivados a partir do plasma humano,

sendo 3 públicas, associadas a hemocentros coordenadores e 2 privadas, localizadas nos
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estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito

Federal, com capacidade para processar 150.000 litros de plasma por ano, o que

corresponde a apenas 5 % das necessidades de hemoderivados do país. A grande maioria

dos hemoderivados são importados principalmente dos Estados Unidos da América e da

Europa, representando gastos para o país da ordem de R$ 100.000.000 anuais. A

pequena capacidade de produção de hemoderivados instalada no Brasil não consegue

processar todo o plasma obtido a partir de doações de sangue, gerando um excedente

anual de aproximadamente 600.000 litros de plasma não industrializado.

Nas últimas décadas, por força dos avanços alcançados pela medicina, o sangue e

seus derivados passaram a constituir elementos básicos no combate a numerosas doenças

que afligem parcela considerável da população. a desenvolvimento de novas técnicas

cirúrgicas, o aprimoramento das técnicas de transplante de órgãos e o tratamento de

pacientes oncológicos, renais crônicos, politraumatizados e queimados, tomaram

essencial o suporte de grande quantidade de sangue, componentes e derivados

plasmáticos (PETZ et al., 1996), sendo necessário também providenciar instalações,

equipamentos, recursos humanos e tecnologia para fracionar o sangue em seus

componentes celulares e plasmáticos (VENGELEN-TYLER, 1996).

No Brasil, o primeiro problema que desafiou os gerenciadores dos hemocentros

foi prover uma demanda adequada, pois não existe, no país, o hábito da doação de

repetição. Segundo a Coordenadoria de Sangue e Hemoderivados- CaSAR, órgão do

Ministério da Saúde, cerca de 76% dos doadores brasileiros doam sangue uma única vez,

normalmente quando solicitados por familiares ou amigos em tratamento médico

(COSAH- dados não publicados, 1996). Em média, 78% dos candidatos selecionados

estão aptos a doar sangue após entrevista clínica. Os 22% restantes são impedidos de

praticar a doação por problemas relacionados à sua própria saúde ou por riscos que o seu

sangue representaria para o receptor.

2
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Entre os principais motivos de recusa de doadores encontram-se a anemia, a

hipertensão, o alcoolismo, o baixo peso, a promiscuidade sexual e o uso de drogas

injetáveis. A prevalência de doenças transmissíveis pelo sangue, tais como Doença de

Chagas, sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV 1 e HTL V IIII é extremamente alta no Brasil.

No maior hemocentro brasileiro, o índice de descarte de bolsas por testes sorológicos

positivos é de aproximadamente 17% (CLIQUET, 1996).

o fornecimento de sangue, componentes e derivados de boa qualidade aos 7.000

hospitais nacionais, em 5.000 municípios, para uma população potencial de 150.000.000

de usuários, é tarefa ingente. O sistema que viabiliza essa missão é um dos mais

gigantescos do país e possui muitos sistemas de dimensões consideráveis, com os quais

o Programa Nacional de Sangue se ombreia. Mas a produção de produtos sangüíneos em

vasta escala e com a qualidade necessária é ainda mais complexa e delicada do que

muitos sistemas de porte similar. É o desafio da administração de um sistema

necessitado da mais alta tecnologia de gestão que esta dissertação, em última análise,

propõe-se abordar.

Nas últimas três décadas, a situação do controle de qualidade do sangue no Brasil

tem sido alvo de muita polêmica. A missão francesa enviada ao país pela Organização

Mundial de Saúde, no final da década de 60, a pedido do governo brasileiro, concluiu,

através do relatório Cazal (CAZAL, 1969) sobre a necessidade de melhorias

significativas no setor.

O desenvolvimento dos bancos de sangue brasileiros tomou-se mais intenso a

partir da década de 80. Como resposta à epidemia da AIDS, o Ministério da Saúde.
investiu recursos significativos na construção e instalação de grandes hemocentros

públicos. Para gerir o Programa Nacional de Sangue- Pró-Sangue, o Ministério

3
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centralizou as ações de coordenação e normatização do sangue, criando no corpo de sua

estrutura um órgão especializado em hemoterapia, a DINASHE.

Em 1993, através da COSAH- Coordenação de Sangue e Hemoderivados da

Secretaria de Assistência à Saúde, o Ministério da Saúde atualizou as normas de

medicina transfusional com a publicação da Portaria GMS n. 1.376 (DIÁRIO OFICIAL

DA UNIÃO,19 novo 1993), equiparando o Brasil aos países de primeiro mundo.

Em 1995, preocupado com a situação da qualidade do sangue no Brasil, o

Ministério da Saúde, através da Secretária de Vigilância Sanitária, publicou a Portaria

SVS/MS n. 127 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 08 dez. 1995), dando origem ao

Programa Nacional de Inspeção em Unidades Hemoterápicas (PNIUH), enquanto a

Portaria SVSIMS n. 121 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 24 novo 1995) estabelecia um

roteiro de inspeção para todo o país e Normas de Garantia de Qualidade para Unidades'

Hemoterápicas, criando um sistema de qualidade para os bancos de sangue. O PNIUH

tem por objetivo básico fortalecer as ações de vigilância sanitária e controles de

qualidade, executados pelas Secretarias Estaduais de Saúde junto aos bancos de sangue

no Brasil.

Em 1996, através da Secretaria de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde ~

empreendeu um extenso programa de inspeção envolvendo 400 unidades do segmento

de sangue, responsáveis por 90% do sangue coletado pelo Sistema Único de Saúde. Este

estudo focaliza os resultados relativos aos 96 bancos de sangue mais importantes do

país, responsáveis por aproximadamente 73% da coleta de sangue. O inquérito foi

planejado e efetuado sob a orientação do autor, na época Chefe da Divisão de Sangue e

Hemoderivados (DISAH) da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

4
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Ú diagnóstico da situação dos 96 bancos de sangue através de metodolo~ia

apropriada propiciará elementos para avaliar se as transfusões de sangue no Brasil são

realizadas dentro dos padrões de qualidade definidos pelo Ministério da Saúde.

Comparando as unidades hemoterápicas públicas com as unidades privadas, será

possível identificar o impacto das ações do Programa Nacional de Sangue sobre a

qualidade da medicina transfusional praticada em nosso país.

Ainda, entre as 96 unidades, escolheram-se 11 Hemocentros públicos nacionais

representando todas as regiões do país, para estudar aspectos de sua organização, dos

serviços prestados, da tecnologia utilizada, dos recursos humanos envolvidos, assim

como comparar sua produção e produtividade com parâmetros internacionais

conhecidos. Este estudo adicional foi realizado com o propósito de identificar

parâmetros de produtividade, os quais possam demonstrar a possibilidade de melhorias

nos hemocentros públicos.

Justifica-se, pois, a importância do tema desta dissertação. A complexidade do

setor, os custos e riscos envolvidos, os desafios constantes implicados no

aperfeiçoamento dos produtos e nas técnicas utilizadas para sua obtenção e o

aparecimento de novas doenças transmissíveis pelo sangue tomam imperativa a

utilização de métodos sistêmicos de controles de qualidade e de produtividade,

igualmente importantes no sistema de sangue.

5
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2. - OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO

o presente trabalho tem por objetivos:

1. Avaliar se as unidades hemoterápicas brasileiras seguem as normas técnicas de

coleta, processamento e transfusão de sangue, componentes e derivados, estabelecidas

pelo Ministério da Saúde, pela Portaria GMS n. 1.376 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,

19 nov.1993). Estabelecidas como referência nacional, o cumprimento destas normas é

condição necessária para a qualidade das transfusões de sangue realizadas pelos serviços

de hemoterapia em nosso país.

2. Comparar a qualidade das unidades hemoterápicas públicas com a das

unidades privadas.

3. Verificar se existem diferenças nas cinco regiões do Brasil, quanto à qualidade

das unidades hemoterápicas.

4. Avaliar a capacidade produtiva do sangue e dos componentes dos hemocentros

públicos nacionais, considerando a sua estrutura jurídica, idade organizacional, sistemas

e qualidade, serviços oferecidos à população, tecnologia e recursos humanos.

5. Efetuar recomendações visando a melhoria organizacional e administrativa do

Sistema Nacional de Sangue.
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3. - EVOLUÇÃO DA MEDICINA TRANSFUSIONAL NO BRASIL E NO

MUNDO

3.1. História da Medicina Transfusional

Os efeitos benéficos do sangue têm sido reconhecidos através dos séculos. Na

antigüidade, o sangue era considerado um fluído vital que conferia vida e juventude. Na

Grécia antiga, os nobres ingeriam sangue de gladiadores à morte para a cura de epilepsia

(OBERMAN, 1996). Mais tarde, Galeno, médico grego que viveu entre 129-200 A.D.,

pregava a existência de quatro humores fundamentais: o sangue, a bile amarela, a bile

negra e o flegma, que seriam responsáveis pela saúde e pela doença (GREENW ALT,

1997). A retirada do chamado "sangue ruim" era prática freqüente para as mais diversas

doenças, da febre à histeria.

É intrigante como esses conceitos empíricos influenciaram a prática médica por

pelo menos quinze séculos.

Em 1492, gravemente enfermo, o Papa Inocêncio VIU recebeu o sangue de três

jovens, com o intuito de se restabelecer a vitalidade do pontífice. Entretanto, tal
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procedimento culminou com a morte dos três meninos, que ficaram exangues até a

morte, e não salvou a vida do Papa (OBERMAN, 1996).

Apesar de não ser definido com certeza, quem primeiro concebeu a idéia de

transfundir sangue, foi Andreas Libavius (DRINKARD, 1972), médico saxão, o

primeiro a descrever uma técnica de transfusão sangüínea em 1615, embora não haj a

provas de que ele tenha realizado o procedimento proposto. Libavius defendia que a

transfusão de sangue de um homem jovem para outro velho e debilitado poderia conferir

a este último juventude e vigor. Por outro lado, acredita-se que o conceito científico de

transfusão de sangue não poderia ter sido concebido antes da descrição do sistema

circulatório por William Harvey em 1616 (GREENWALT, 1997).

o crédito da primeira transfusão de sangue de um animal para outro é atribuído a

Richard Lower, em uma demonstração em Oxford, em 1665 (FRANKLIN, 1989).

Em carta a Henri Montmort, conselheiro de Estado do rei Luís XIV, Jean-

Baptiste Denis (1635-1704) descreveu o que pode ser o primeiro caso de transfusão de

sangue de animais em humanos, num experimento realizado em 15 de junho de 1667

(GREENWALT, 1997). Professor de filosofia e matemática em Montpellier e médico do

rei Luís XIV, Denis defendia a transfusão de sangue de animais para seres humanos,

justificando que o sangue de animais era menos contaminado por paixões e vícios.

Ficou consagrada a transfusão de sangue em Antoine Mauroy, homem de 34 anos

de idade, vítima de problemas mentais possivelmente ocasionados por uma desilusão

amorosa. Mauroy manifestava sua loucura correndo nu pelas ruas de Paris. Montmort

acreditava que Mauroy poderia beneficiar-se com a transfusão de sangue de bezerro,

aliviando o seu estado emocional. Denis realizou a transfusão em 1667, sendo que

Mauroy veio a falecer provavelmente em decorrência da terceira transfusão realizada.
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Devido aos insucessos dos experimentos de Denis, os membros da faculdade de

Medicina de Paris consideraram o procedimento criminoso, banindo-o. Ações similares

aconteceram em Roma e na Inglaterra pela Royal Society (MALUF, 1954).

Somente em 1788, Michele Rosa (MALUF, 1954) demonstrou que animais em

choque hemorrágico só poderiam sobreviver pela transfusão total de outro sangue. A

transfusão apenas de soro não era suficiente para salvar a vida do animal em choque.

Esse trabalho foi suportado pela revelação da importância do oxigênio na sustentação da

vida.

No século XIX, a transfusão sangüínea adquiriu outros rumos. A transfusão de

sangue heteróloga era desacreditada por John Leacock e James Blundell, que defendiam

a transfusão entre animais de mesma espécie. A verdadeira razão dos maus resultados

observados nas transfusões entre diferentes espécies de animais foi detalhadamente

documentada por Ponfick e Landois em 1874 (CAMP e ELLIS, 1966). Ponfick

descreveu o caso de uma mulher de 36 anos de idade em choque grave, que ao receber

transfusão direta artério-venosa de um carneiro por 1-2 minutos, rapidamente entrou em

coma e morreu em 20 minutos. A autópsia mostrou hemólise acentuada no soro. Em sua

observação, Ponfick notou que a transfusão de sangue de carneiro em cachorros, gatos e

coelhos levava a insuficiência respiratória, convulsões e em até duas horas evoluía para

óbito. Na autópsia desses animais encontrou insuficiência renal por depósito de

hemoglobina degenerada. Landois, por sua vez, demonstrou que a transfusão entre

animais de diferentes espécies poderia levar ao óbito; entretanto, realizada entre animais

da mesma espécie, poderia até mesmo salvá-los (MALUF, 1954).

James Blundell (1790-1877), médico obstetra e fisiologista, realizou

experimentos com sucesso em animais e depois transfundiu sangue humano em

mulheres com hemorragia pós-parto. Atribui-se a Blundell a primeira transfusão de
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sangue humano, em 22 de ~ezembro de 1818, em uma mulher de 35 anos de idade com

diagnóstico de carcinoma gástrico e que veio a falecer 56 horas após (BLUNDELL,

1818).

Em 1828, BLUNDELL descreveu um caso bem-sucedido de transfusão

sangüínea em uma paciente com hemorragia puerperal. Esses casos de transfusão.

sangüínea realizada com sucesso, apesar do desconhecimento da existência de grupos

sangüíneos, justificam-se pelo fato de que, aleatoriamente, 64,4% da transfusões são

compatíveis para o sistema ABO, quando se utiliza sua prevalência nos grupos

sangüíneos, na população branca norte-americana (HARMENING, 1994).

Em sua primeira transfusão, Blundell utilizou uma seringa para infundir sangue

em pequenas quantidades, a cada cinco ou seis minutos, repetindo o procedimento várias

vezes (BLUNDELL, 1818). ° sangue era injetado no receptor logo após a coleta,

correndo o risco de o sangue coagular e Se tomar inviável a sua infusão.

Em 1824, BLUNDELL descreveu em seu livro um instrumento que chamou de

"impellor" - um funil de parede dupla, na qual era introduzida água morna, que tinha por

finalidade acondicionar o sangue do doador. Na base do "impellor" havia uma seringa

com um êmbolo acoplado que aspirava o sangue do funil e o injetava diretamente na

veia do receptor. Blundell descreveu também o "gravitator", onde o sangue do doador

caía diretamente em um funil fixo a uma haste vários centímetros acima do braço do

receptor e, pelo efeito da gravidade, fluía diretamente através de tubo para a veia do

receptor.

No final do século XIX, apesar dos avanços alcançados por Blundell, os

problemas relacionados à transfusão sangüínea eram significativos. Os problemas com a

coagulação do sangue e de reações transfusionais estimularam a utilização de leite de
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animais como substituto do sangue (PETZ, 1996). Obviamente, o número elevado de

reações adversas e o aparecimento da solução salina, em 1884, determinaram o

abandono do leite como substituto do sangue.

Ainda no final do século XIX, foram realizados esforços no sentido de se

desenvolver equipamentos para a realização de transfusão indireta ou o refinamento de

técnicas cirúrgicas para a transfusão direta, utilizando principalmente a artéria do doador

e a veia do receptor. É, porém, no século XX que a medicina transfusional apresenta

grande progresso. Inicialmente com a descoberta do grupo sangüíneo ABO, por

Landsteiner, vindo a seguir / desenvolvimento de soluçõesanticoagulantes e

preservantes, a organização dos bancos de sangue, a descrição de outros sistemas de ..

grupos sangüíneos, o surgimento das bolsas plásticas e dos derivados do sangue, o

desenvolvimento da medicina transfusional como especialidade médica, a modernização

tecnológica no processamento do sangue e, finalmente, os investimentos atualmente

realizados na obtenção dos substitutos artificiais do sangue. Entretanto, os fatores que

determinaram o grande desenvolvimento da medicina transfusional no século XX foram

as duas grandes guerras mundiais, as guerras da Coréia e do Vietnã e, mais

recentemente, a epidemia de AIDS (PETZ, 1996).

3.1.1- Considerações Gerais sobre a Descoberta dos Principais Sistemas de

Grupos Sangüíneos e a Realização de Testes de Compatibilidade

Em 1901, Karl LANDSTEINER, assistente do Instituto de Anatomia Patológica

em Viena, Áustria, descobriu o primeiro e mais importante sistema de grupo sangüíneo,

denominado ABO. A transfusão de sangue ABO incompatível ocasiona reação

hemolítica de forte intensidade podendo levar o receptor à morte. O sistema de grupo
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sangüíneo ABO possui como característica única, entre os sistemas de grupos

sangüíneos, a presença natural de anticorpos no soro de praticamente todos os indivíduos

que não apresentam o antígeno correspondente nas suas hemácias. Associada ao

desenvolvimento da microbiologia, essa peculiaridade propiciou o sucesso dos estudos

de Landsteiner. Era conhecido por Landsteiner que soro de pacientes com doenças

infecciosas apresentava aglutinação com hemácias de animais ou de outro ser humano.

Observações por ele realizadas confirmaram que o soro de indivíduos normais também

apresentava o mesmo fenômeno. Para tanto, Landsteiner coletou amostras de sangue

suas e de cinco colaboradores, separou o plasma das hemácias e a seguir misturou as

hemácias correspondentes a cada amostra com cada soro e observou a ocorrência ou não

de aglutinação. Por meio de suas observações, descreveu os grupos sangüíneos A, B e O.

Landsteiner notou que o soro dos indivíduos B aglutinava as hemácias de grupo

sangüíneo A, havendo, portanto, um anticorpo anti-A no soro de indivíduos do grupo B.

Por outro lado, o soro de indivíduos A aglutinava as hemácias dos indivíduos B,

havendo, portanto, um anticorpo anti-B contra as hemácias de grupo sangüíneo B no

soro de indivíduos A . O soro de indivíduos O aglutinava as hemácias daqueles

classificados como de grupos sangüíneos A e B, indicando a presença de anticorpos

dirigidos tanto contra os antígenos A como B (WIDMAN, 1997).

Em 1902, Von Decastello e Sturli (CAMP e ELLIS, 1966) assistentes de

Landsteiner, ampliando seu estudo, descreveram o grupo sangüíneo AB . Indivíduos de

grupo sangüíneo AB apresentam, na superfície de suas hemácias, tanto os antígenos A

como B, e seu soro não tem anti-A e nem anti-B (quadro 3.1 ).

LANDSTEINER (1901) também postulou que os anticorpos dirigidos contra os

antígenos do' sistema ABO eram encontrados em todos os indivíduos (MALUF, 1954).

Posteriormente, esses anticorpos foram chamados de anticorpos de "ocorrência natural ",

que seriam. aqueles encontrados apesar de não haver antecedentes transfusionais ou
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Quadro 3.1. Tipagem sangüínea ABO

Tipagem Direta Tipagem Reversa Interpretação

Reação com Reação com Reação com Reação com do grupo
Anti-A Anti-B reagente de reagente de sangüíneohemácias AI hemácias B

Negativo Negativo Positivo Positivo O

Positivo Negativo Negativo Positivo A

Negativo Positivo Positivo Negativo B

Negativo Negativo Positivo Positivo AB
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gestacionais. O termo "anticorpo de ocorrência natural" é impróprio, pois todo anticorpo

é produzido em decorrência de estímulo antigênico; entretanto, seu uso permanece já

que foi assim consagrado (MOLLISON, ENGELFRIET e CONTRERAS, 1997).

Ainda que Landsteiner tenha ponderado, no início do século, sobre a importância

de se levar em consideração os diferentes tipos sangüíneos existentes para o sucesso da

transfusão sangüínea, somente em 1907 Reuben OTTENBERG, interno no Hospital

Alemão de Nova York, realizou a primeira transfusão precedida da compatibilidade

ABO (ROSENFIELD, 1974). OTTENBERG foi o primeiro a, em uma grande série,

defender o emprego da tipagem ABO de rotina antes de uma transfusão sangüínea

(OTTENBERG e KALINSKI, 1913).

Após a descoberta do sistema de grupo sangüíneo ABO, pesquisadores inciaram

investigação à procura de outros anticorpos de ocorrência natural, porém, não

conseguiram identificar nenhum outro sistema. A introdução de técnicas de imunização

de animais com hemácias humanas e a conseqüente formação de anticorpos levaram à

desco berta do sistema de grupo sangüíneo Rh.

LEVINE e STETSON (1939) postularam que o responsável por um caso de

doença hemolítica do recém-nascido (DHRN) era um anticorpo matemo que passava

para a circulação fetal, resultando em destruição dos eritrócitos fetais. O anticorpo em

questão não foi nomeado na época. Em 1941, LEVINE et aI. descreveram que o

anticorpo causador da DHRN acima descrita tinha a mesma especificidade que o

anticorpo anti-Rh que LANDSTEINER e WIENER (1941) produziram por meio de

imunização em coelhos com hemácias de macaco Rhesus. WIENER e PETERS (1940)

por sua vez, descreveram vários casos de anticorpos anti-D em pacientes Rh-negativo

que haviam recebido sangue ABO compatível Rh-positivo, revelando a importância
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clínica desse sistema de grupo sangüíneo. Após o ABO, o sistema de grupo sangüíneo

Rh é o mais relevante na prática transfusional.

Posteriormente, com o desenvolvimento e a aplicação de técnicas e reagentes que

permitem a detecção de anticorpos antieritrocitários que não causam aglutinação direta,

o teste de Coombs (também chamado de teste de antiglobulina), em 1945, provocou

grande desenvolvimento da hemoterapia, de forma que em 1951 eram conhecidos nove

sistemas de grupos sangüíneos: ABO, MNS, P, Rh, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy e Kidd,

°número de antígenos eritrocitários conhecidos atualmente é superior a 600, sendo que

194 estão distribuídos em 23 sistemas de grupos sangüíneos (DANIELS et al., 1993).

3.1.2.-Desenvolvimento das soluções anticoagulantes e preservantes

Após a descoberta do sistema de grupo sangüíneo ABO, o segundo maior

obstáculo ao sucesso da transfusão de sangue foi solucionado no século XX pelo

desenvolvimento de soluções anticoagulantes e preservantes.

A rápida coagulação do sangue dificultava em muito o procedimento

transfusional, pois exigia que ele fosse imediatamente transfundido após a coleta. Apesar

dos inúmeros métodos desenvolvidos para a realização dos procedimentos

transfusionais, todos apresentavam o inconveniente de não permitirem o armazenamento

e a preservação do sangue. UNGER (1915) aperfeiçoou um instrumento idealizado por

Lindemann, uma seringa com um sistema de válvulas que permitia a transferência rápida

de sangue do doador para o receptor, utilizando o sistema venoso.
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No início do século XX, em busca de soluções para a anticoagulação do

sangue, chegou-se a utilizar tubos com parafina, sangue desfibrinado, anastomose

direta' arterio-venosa (doador-receptor) e até mesmo sangue de cadáver

(GREENWALT, 1997).

Em 1914, HUSTIN reportou o uso de citrato de sódio e glicose como solução

anticoagulante. Em 1915, LEWINSHON determinou a quantidade mínima de citrato

necessária à anticoagulação, demonstrando a pouca toxicidade da solução em animais.

A transfusão de sangue tomou-se prática segura com o desenvolvimento de

solução anticoagulante, viabilizando o emprego do sangue armazenado durante a

Primeira Guerra Mundial (ROBERTSON e WATSON, 1918).

Na Batalha de Cambrai, em novembro de 1917, usando frascos de vidro

contendo a solução de Rous-Tumer (ROUS e TURNER, 1916A; ROUS e TURNER,

1916B), a primeira solução anticoagulante e ao mesmo tempo conservante, Oswaldo

ROBERTSON (1918) transfundiu sangue armazenado de 10 a 26 dias. Tratava-se de

uma solução de sal, isocitrato e glicose, porém apresentava () inconveniente de exigir

grande volume, geralmente na proporção 1:1 com o sangue. Esse foi () método

oficialmente adotado pelas forças armadas inglesas e norte-americanas.

Em 1943, LOUTIT e MOLLISON introduziram a solução de ácido cítrico,

citrato de sódio e dextrose (ACD) com as vantagens de minimizar o problema da

caramelização da glucose durante o processo de esterilização e de necessitar de menores

volumes quando comparado com a solução de Rous-Tumer. A necessidade de diminuir a

lesão celular e de prolongar o tempo de armazenamento do sangue além de 21 dias,

conduziria mais tarde ao desenvolvimento da solução de CPD (citrato, fosfato e

dextrose) e da solução de CPDA1 com adenina (GIBSON et al., 1947) sendo esta

solução a escolhida para a coleta de sangue total até os dias de hoje, proporcionando

16



EVOLUÇÃO DA MEDICINA TRANSFUSIONAL ~

armazenamento por até 35 dias (MOLLISON, ENGELFRIET e CONTRERAS, 1997).

As soluções aditivas licenciadas pelo FDA-EDA em 1983 (ADSOL ® - Fenwal

Laboratories e NUTRICELL ® - Cutter Biological), assim como a solução de SAG-

Manitol, permitem armazenamento por até 42 dias. O processo de criopreservação a -65

graus Celsius, utilizando o glicerol como crioprotetor, permite o armazenamento por até

10 anos, sendo utilizado para preservação de sangues raros (HARMENING, 1994).

3.1.3. - Considerações gerais sobre a organização dos bancos de sangue

Com a disponibilidade de soluções preservantes e o desenvolvimento de

refrigeradores elétricos, tomou-se possível o aparecimento de centros de armazenamento

de sangue. O primeiro banco de sangue foi idealizado em Leningrado, em 1932, e o

primeiro funcional surgiu em Barcelona, em 1936, durante a Guerra Civil espanhola

(DURAN-JORDA, 1939). FANTUS organizou o primeiro banco de sangue nos Estados

Unidos no CookCounty Hospital, em Chicago, em 1937.

A partir de 1940, o conceito de banco de sangue hospitalar já possuía raízes

fortes. Várias, cidades norte-americanas incluindo São Francisco, Miami e Cincinnati

começaram a estruturar bancos de sangue comunitários, que coletavam e processavam

centralmente e distribuíam para os hospitais locais (DIAMOND, 1965).

É fato que o grande desenvolvimento dos bancos de sangue deu-se durante e após

a Segunda Guerra Mundial. Os bancos de sangue da Cruz Vermelha norte-americana

muito contribuíram para suprir as necessidades de sangue e derivados durante o período

de guerra.
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Por influência do movimento internacional para o desenvolvimento da Cruz

Vermelha, fundada na Europa por Henry Dunant, Clara Barton estabeleceu em

Washington, em 1881, a Cruz Vermelha americana. Em 1900, o Congresso Americano

reconheceu a Cruz Vermelha como organização voluntária oficial para dar suporte em

situações de calamidade, determinando que prestasse serviços para as forças armadas do

país. No final da Segunda Guerra Mundial; os 27 bancos de sangue da Cruz Vermelha

americana, antes voltados para atividades militares, passaram a atuar junto à comunidade

civil (SOLOMON, 1990).

Durante a Segunda Guerra, a Cruz Vermelha americana organizou programas de

coleta de sangue especialmente voltados para a produção de plasma liofilizado

(ELLIOTT, TATUM e NESSET, 1940). Embora sabidamente inferior ao sangue total,

porém, devido à facilidade de uso, esse produto foi largamente utilizado em frentes de

batalhas. O plasma desidratado podia ser conservado por anos e, imediatamente à sua

utilização, era diluído com água destilada, mantendo-se a volemia dos pacientes

gravemente feridos (SOLOMON, 1990).

Inspirado na guerra e pelo grande sucesso do plasma liofilizado, o método de

Cohn ou precipitação a frio das proteínas plasmáticas, desenvolvido em Harvard,

permitiu o desenvolvimento das grandes companhias norte-americanas de produção de

hemoderivados (COHN, 1944).

Paralelamente ao acentuado crescimento dos bancos de sangue hospitalares e

comunitários, dos centros de coleta para suprir a indústria de derivados do sangue

(principalmente albumina, imunoglobulinas e mais tarde de fatores da coagulação) e das

próprias indústrias de hemoderivados, houve importante fomento das companhias

fornecedoras de produtos industrializados para bancos de sangue.
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A década de 50 foi marcada por rápidas mudanças organizacionais e tecnológicas

nos bancos de sangue. O crescimento e desenvolvimento das técnicas cirúrgicas

torácicas e o tratamento do trauma obrigaram os bancos a possuir estoques regulares de

sangue. Cadastros nacionais de doadores foram organizados nos EUA, permitindo-se o

envio de sangue de uma comunidade a outra (SOLOMON, 1990).

Em 1952, com a introdução das bolsas plásticas para coleta de sangue por Carl

Walter (DIAMOND, 1965) observou-se significativo aumento de produtividade nos

bancos de sangue. Substituindo o frasco de vidro, a bolsa plástica permitiu o início da

obtenção e terapia por componentes sangüíneos. Apenas um doador poderia fornecer

componentes sangüíneos para mais de um receptor de sangue. Sendo um sistema

fechado de uso único, onde o sangue coletado não entra em contato com o meio externo

em nenhuma fase, da sangria ao processamento, houve queda acentuada de

contaminação bacteriana (SOLOMON, 1990). Embora limpo e esterilizado,o frasco de

vidro reutilizado apresentava risco acentuado de possuir sujidades e pirogênio.

o conceito de terapia por componentes foi consagrado em 1953 com o

desenvolvimento da centrífuga refrigerada. Após centrifugação leve, o sangue total era

fracionado em concentrado de hemácias e em plasma rico em plaquetas (PRP). O PRP,

sobrenadante, era transferido para outra bolsa plástica satélite e novamente centrifugado.

Após a segunda centrifugação, o sobrenadante (plasma fresco) era transferido para uma

terceira bolsa satélite permanecendo o concentrado de plaquetas na segunda bolsa

satélite (GIBSON et aI., 1952). O plasma fresco podia ser utilizado não só para

reposição volêmica, mas também para a produção de derivados, inclusive concentrado

do fator anti-hemofílico (POOL e SHANNON, 1965). O primeiro fator anti-hemofílico

de potência intermediária foi desenvolvido em 1962 pelo laboratório Hyland - EUA

(SOLOMON,1990).
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Na década de 60, foram aparecendo novas tecnologias, tais como a coleta do

plasma humano por máquina automática de separação de células (procedimentos de

plasmaférese), permitindo a coleta de maior quantidade de plasma por doador. Esse

plasma era direcionado para a indústria que precisava de grande quantidade de matéria-

prima para a produção de fatores da coagulação. Em 1964, a indústria norte-americana

utilizava "pool" de um grande número de doadores de plasma fresco para a obtenção de

crioprecipitado (POOL e SHANNON, 1,965).

Com o uso crescente das transfusões sangüíneas, efeitos adversos desse

procedimento passaram a ser relatados, sendo clássica a descrição da hepatite pós-

transfusional por BEESON em 1943). Em 1965, BLUMBERG, ALTER e VISNICH

identificaram uma proteína sérica em um aborígene australiano, à qual denominou mais

tarde' de antígeno Austrália. Posteriormente, Prince e Okochi relacionaram o antígeno

encontrado por Blumberg et al. à hepatite B. Reconhecendo a hepatite B como doença

transmitida por transfusão de sangue, esses estudos inauguraram uma nova mentalidade

nos bancos de sangue: a de que, se a transfusão de sangue salva vidas, pode também

transmitir doenças.

A preocupação em reduzir o risco transfusional levou ao desenvolvimento de

métodos de triagem laboratorial. Em 1971, surgiu o primeiro teste laboratorial que

identificava o portador de hepatite B, implementado por regulamentação oficial, nos

EUA, em 1973 (SAZAMA, 1994).

Em decorrência dos estudos confirmando a maior incidência de hepatite B em

doadores remunerados na década de 70, um forte movimento a favor da doação altruísta

de sangue começou a ganhar adeptos (ALLEN e SAYMAN, 1962). Em 1977, o FDA

regulamentou a obrigatoriedade da identificação das bolsas de acordo com a origem do

doador: remunerado ou voluntário (SAZAMA, 1994).
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Entretanto, o grande choque de conscientização sobre a import~ância dos bancos.

de sangue ocorreu sem dúvida alguma na década de 80 (AMMAN et al., 1983), a partir

do reconhecimento da AIDS como doença transmitida pelo sangue. A epidemia do vírus

da AIDS causou pânico social e grandes modificações na organização e na tecnologia ..~

envolvidas na prática da medicina transfusional. Os bancos de sangue, a comunidade

médico-científica e os órgãos governamentais responsáveis pela regulamentação

imprimiram um rápido avanço tecnológico para reduzirem os riscos da AIDS (BUSCH,

1995).

Novos investimentos passaram a ser destinados às atividades hemoterápicas. O

desenvolvimento de testes para detecção de antígenos e de anticorpos pelos laboratórios

comerciais tomou mais segura a transfusão de sangue (DODD, 1994). Novos

equipamentos automatizados para a realização dos testes laboratoriais nos doadores de

sangue foram colocados no mercado, tais como pipetadores automáticos, incubadoras e

leitores para a realização dos testes de ELISA, máquinas automáticas de tipagem

sangüínea, sistemas computadorizados de informação permitem a disponibilidade de

informações on-line sobre as doações anteriores, assim como os registros necessários à

correta identificação e rastreabilidade dos produtos sangüíneos (BUTCH, 1997).

Alternativas terapêuticas à transfusão e estímulo ao uso racional de sangue foram

priorizados. A doação autóloga pré-depósito começou a ser requerida pelos próprios

pacientes (TOY et aI., 1987). Além disso, passaram a fazer parte do arsenal

hemoterápicoequipamentos que possibilitaram o "salvamento intra-operatório" de

sangue, isto é, a coleta de sangue durante um procedimento cirúrgico, que é filtrado e

infundido no paciente (GOODNOUGH, MONK e BRECHER, 1996). Técnicas de

diluição do sangue no pré e intra-operatório também têm contribuído para a diminuição

do uso de sangue
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Os médicos passaram a indicar a transfusão com maior racionalidade. A

medicina transfusional desenvolveu-se como especialidade médica moderna, estando em

seu pleno apogeu. O banco de sangue incorporou novos desafios, tais como o transplante

de medula óssea, laboratórios de biologia molecular, pesquisa sobre métodos de

inativação viral nos produtos plasmáticos e celulares, utilização de eritropoetina

(estimulante da produção de hemácias) e implantação de sistemas de qualidade que

mantenham o processo hemoterápico - do doador ao receptor - inteiramente controlado e

livre de erros (HARMENING, 1994).

.'11-
.~~

'. ··1
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3.1.4.- Considerações sobre as tecnologias revolucionárias em hemoterapia

Os avanços da medicina transfusional atual dispensam comentários. Em tempo

algum, a transfusão de sangue foi mais segura do que a praticada nos dias de hoje

(DODD, 1994). Entretanto, vários inconvenientes relacionados aos produtos sangüíneos

têm estimulado a busca e o desenvolvimento de outros produtos.

O principal inconveniente da transfusão é o risco de doenças transmissíveis.

Todos os componentes do sangue, principalmente os hemoderivados, foram relacionados

à transmissão de doenças, pois a tecnologia atual de inativação viral ainda possui

limitações (MOLLISON, ENGELFlRET e CONTRERAS, 1997). Surtos de Hepatite A

foram descritos nos EUA e na Europa motivados pela utilização de fatores da

coagulação inativados pela técnica do solvente detergente. O parvovírus apresenta alta

resistência à inativação pelo calor (AZZI et aI., 1992). Outras desvantagens da

transfusão de sangue são: contaminação bacteriana, efeitos imunomodulatórios,

dificuldade de obtenção, armazenamento, transporte, preparo e perecibilidade dos

produtos celulares (HARMENING, 1994).
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3.1.5. -Substitutos do sangue

Nos últimos 10-15 anos, muitos esforços têm sido dispensados na formulação e

preparo de substitutos de concentrados de hemácias. Apesar dos altos investimentos

feitos pelas companhias farmacêuticas para se encontrar um produto substituto dos

glóbulos vermelhos para a transfusão de sangue, apenas um foi recentemente aprovado

para uso humano com essa finalidade: o Hemássist'", da Baxter Healthcare Corporation.

Vários são os motivos pelos quais as soluções carreadoras de oxigênio livre de

células são tão atraentes como substitutos do concentrado de hemácias: são livres do

risco de transmitir doenças, possuem longo prazo de validade e dispensam a realização

de provas de compatibilidade antes do uso (MOLLISON, ENGELFRIET e

CONTRERAS, 1997). Originariamente desenvolvidos para serem aplicados em

situações de trauma para a manutenção da vida, atualmente outras aplicações vêm sendo

estudadas, tais como a utilização em cirurgias eletivas, no tratamento de septicemia,

acidentes vasculares cerebrais, infarto do miocárdio e na terapia para o câncer

(WINSLOW, 1997).

Os substitutos do sangue, alguns em fase III de experimentação, são classificados

em dois grupos: soluções de hemoglobina carreadoras de oxigênio e emulsões de

perfluorocarbono (STOWELL, 1997). Obtidas do sangue humano, de animais e por

recombinação gênica, as soluções de hemoglobina parecem ser o substituto natural dos

glóbulos vermelhos. Sem a proteção da membrana celular, a molécula de hemoglobina é

degradada rapidamente no plasma. Os fragmentos protéicos resultantes dessa

degradação são excretados rapidamente da circulação, podendo causar grave lesão renal.
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Esforços vêm sendo empreendidos no sentido modificar a estrutura molecular da

hemoglobina e aumentar sua meia vida na circulação, tornando viável sua utilização

como substituto do sangue. Um dos exemplos nesse sentido é o produto HerrtAssist",

desenvolvido pela Baxter Healthcare Corp., através de contrato com o exército norte-

americano, em fase III de experimentação clínica e obtido por estabilização da molécula

de hemoglobina humana com bis-(3,5-dibromosalicyl) fumarato (DBBF) e recentemente

aprovado pelo F.D.A. (STOWELL, 1997). A diaspirina previne a rápida degradação da

molécula de hemoglobina. Outros produtos utilizam hemoglobina recombinante, estando

o Optro® (Somatogen) em fase II de experimentação.

Quimicamente inertes, os perfluorocarbonos são moléculas totalmente sintéticas

que têm como propriedade dissolver 50 vezes mais oxigênio do que 6 plasma humano.

Formados por um esqueleto de carbono no qual todas as moléculas de hidrogênio foram

substituídas por flúor, apresentam o inconveniente de não se misturarem com o sangue,

precisando ser injetados em emulsão de albumina ou lipídeos. Além disso, para

liberarem oxigênio nos tecidos, precisam ser utilizados com altas concentrações de

oxigênio, que é sabidamente tóxico quando utilizado por período prolongado. O

exemplo clássico desse produto é o Fluosol-DA® (Hemagen), desenvolvido no Japão em

1970. Experimentos clínicos com o produto realizados nos EUA a partir de 1980 foram

, desanimadores. Seus efeitos tóxicos foram significativos e os efeitos de sua acumulação

a longo prazo são desconhecidos (CENTER FOR BIOLOGICS EVALUATION

AND.RESEARCH, 1994).

Uma terceira abordagem nos estudos dos substitutos do sangue são as

hemoglobinas encapsuladas, análogas às células vermelhas do sangue. Alguns

investigadores têm obtido sucesso com a utilização de vesículas de lisossomo com

hemoglobina em seu interior. Apesar da baixa toxicidade, apresentam meia vida

extremamente curta (WINSLOW, 1997).
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Substitutos do sangue são atualmente uma realidade no arsenal terapêutico da

medicina transfusional, mas, como se viu, apresentam vantagens e desvantagens

(DIETZ, JOYNER e WARNER, 1996). Sabidamente, os produtos recombinantes ou

sintéticos não apresentam risco de transmissão de doenças infecto-contagiosas e

apresentam como vantagem adicional o fato de poderem ser utilizados prontamente em

situações de emergência, não necessitando dos testes de compatibilidade sangüínea

requeridos por uma transfusão usual, que duram em média de 45 a 60 minutos

(KUMAR, 1995). Em breve será realidade a utilização desses produtos em casos de

perda aguda de sangue em pacientes que possuam resposta normal de produção de

células vermelhas. Porém, em pacientes com baixa-ou nenhuma resposta medular, por

possuírem meia vida extremamente curta em relação às hemácias, a indicação de'.':'
substitutos do sangue toma-se bastante limitada.

É clara a tendência de se investir em produtos de recombinação gênica. Apesar

de os custos atuais da tecnologia de produtos recombinantes serem elevados, fatores

relacionados à segurança e dificuldades na obtenção de matéria- prima apontam para

esse caminho. Estima-se que cerca de 90 milhões de transfusões de unidades de sangue

sejam praticadas anualmente no mundo. Os substitutos do sangue obtidos da

hemoglobina humana ou animal dificilmente seriam produzidos em quantidade

suficiente, devido à escassez de matéria-prima ( STOWELL, 1997).

3.2. Os desafios da Medicina Transfusional

o sangue, salvador de muitas vidas, pode comprometer algumas. Os eventos que

atraíram a atenção do grande público, no Brasil e no exterior, sobre problemas de
«i

qualidade do sangue foram os casos de contaminações de receptores de transfusão de.*~

sangue com os vírus da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e de hepatite~"1~~~f
.. ~:-. '.
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(HOLLAND, 1994). Tanto a AIDS quanto as hepatites podem ser transmitidas pela

transfusão de sangue, componentes e derivados, em especial, pelos fatores da

coagulação, estes últimos utilizados em grande quantidade em hemofilicos

(POPOVSKY, 1996).

No final da década de 60, mais da metade dos pacientes hemofilicos estavam

contaminados com hepatite B (ROBERTS e GRAY 111,1995). Com a introdução do

teste, no início da década de 70, houve redução significativa dos casos de hepatite pós-

transfusional (DODD, 1994). Apesar disso, muitos casos de hepatites eram

diagnosticados, sendo logo denominadas de hepatite não A não B (HNANB)

(FEINSTONE et aI., 1995). Em 1989, CHOO et aI. apontaram o vírus da hepatite C

como o maior responsável pelos casos das hepatites NANB. É relatado que praticamente

100% dos hemofilicos estavam contaminados pela hepatite C (BLANCHETTE et aI.,

1991). WANG et al. em 1992, afirmaram que os casos de hepatite C em pacientes

submetidos a cirurgia cardíaca e que recebiam transfusão, eram de 12,4% antes da

introdução do teste para HCV, caindo para praticamente zero na população estudada

após sua realização. Calcula-se que haja no mundo aproximadamente 300 milhões de

portadores crônicos de HBsAg (antígeno de superfície da hepatite B) com prevalência

superior a 15% em países da Ásia, África e da América Latina. Nos EUA, a prevalência

estimada é de 0,1 a 0,5% (SCHREIBER et al., 1996).

A hepatite C é muito freqüente na população usuária de drogas. Sua freqüência

na população inglesa estimada em 1 para 2.000 doadores (DODD, 1994).

Diferentemente da hepatite A, as hepatites B e C estão implicadas no desenvolvimento

de doenças crônicas como hepatite crônica ativa, cirrose e carcinoma hepatocelular

(VENGELEN-TYLER, 1996).
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o grande desenvolvimento da medicina transfusional ocorreu pela implicação da

transmissão da AIDS por produtos sangüíneos. No começo da década de 80, o sangue

tomou-se um vetor da infecção pelo HIV, transmitindo uma doença fatal a

aproximadamente metade dos 16.000 hemofílicos norte-americanos e a 12.000

receptores de transfusão de sangue (LEVETON, SOX e STOTO, 1995). O Centro de

Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) identificou, em junho de 1981, um

grupo de homossexuais que apresentavam em comum o aparecimento de doenças

oportunistas. Em julho de 1982, outros casos foram relatados, sendo descrito o nome da

nova doença como Síndrome da Imunodeficiência Imunológica Adquirida (AIDS).

A correlação epidemiológica da AIDS com a transfusão de produtos sangüíneos e

com grupos de homossexuais foi demonstrada pelo CDC em janeiro de 1983 (CENTER

FOR DISEASES CONTROL, 1982).No Instituto Pasteur, Montagnier isolou o vírus do

HIV em 1983, sendo a correlação com a AIDS comprovada em 1984 por investigadores

do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) (LEVETON, SOX e STOTO,

1995). A maioria das contaminações em hemofílicos ocorreu entre 1982 e 1984

(CENTER FOR DISEASE CONTROL, 1984). O teste para determinar a pesquisa de

anticorpos para o HIV foi aprovado nos Estados Unidos, em março de 1985, pela

Administração de Drogas e Alimentos (Food and Drugs. Administration, FDA),
~ ""~ .. ,,... ~'

~;;::.;-.(SAZAMA, 1994).

A partir do reconhecimento da epidemia da AIDS, métodos de inativação viral,

químicos e físicos, passaram a ser estudados com maior rigor, te,~doefetivo sucesso nos
!.

produtos derivados do plasma (FELDMAN et al., 1992). Era conhecido que o calor

inativava o vírus da hepatite B, sendo já utilizado para alguns produtos plasmáticos

desde a década de 40. Em outubro de 1984, o CDC reportou a eficácia da inativação do,
". ~.:,'

HIV pelo calor (ROCK e SEGHATCHIAN, 1992). O método do solvente detergente

que inativa os vírus com envelope lipídico como o HIV, foi desenvolvido em 1985,
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sendo bastante efetivo quando utilizado na produção de fatores da coagulação

(McDOUGAL et aI., 1985).

Na realidade, executada dentro dos parâmetros de qualidade conhecidos, a

transfusão de sangue é um dos procedimentos médicos invasivos considerados de menor

risco (DODD, 1994). Em nenhum momento da história médica, a transfusão de sangue

foi considerada tão segura quanto nos dias de hoje. Apesar disso, a busca de

procedimentos e métodos que lhe permitam maior segurança é perseguida de forma

obsessiva. Isto porque o sangue e seus derivados são produtos biológicos e, portanto,

sujeitos a riscos potenciais conhecidos e desconhecidos. Estudos realizados em fevereiro

de 1997 estimam que 8 entre 10.000 transfusões realizadas nos EUA acarretem sérios

riscos à saúde, tais como reações alérgicas e febris, reações de incompatibilidade

sangüínea, bem como a transmissão de vírus, bactérias e parasitas. O mesmo estudo

concluiu que 4 entre 1.000 pacientes que recebem acima de cinco unidades de sangue

apresentam riscos de desenvolver efeitos adversos; entretanto, o risco de morte imediata

por não receberem a transfusão de sangue é da ordem de cinqüenta por cento.

A percepção que a comunidade em geral possui sobre os riscos transfusionais

correlaciona-se pobremente com os seus riscos reais. Os maiores riscos da medicina

transfusional não se restringem apenas à possibilidade de transmissão 'de doenças

infecciosas. Em 1987, WALKER estimou que o risco de uma reação adversa grave, não

infecciosa, à transfusão de sangue, fosse 1 para 4.000 unidades transfundidas, sendo a

reação hemolítica transfusional aguda 1 para 25.000, lesão pulmonar relacionada à

transfusão 1 para 10.000, sobrecarga circulatória 1 para 10.000 e reações anafiláticas 1

para 150.000. O mesmo autor relacionou como reações não infecciosas e não graves à

transfusão: 1 para 250.000 causadas por reação hemolítica tardia, 1 para 200 causadas

por reação febril não hemolítica, 1 para 1000 reações alérgicas e 1 para 1000 reações

urticariformes.

28



EVOLUÇÃO DA ME;DICINA TRANSFUSIONAL <;>

A incompatibilidade ABO é a maior responsável por óbitos decorrentes da

transfusão de sangue (l/ 100.000 a 11 600.000 ) , sendo a identificação incorreta da

amostra do receptor ou a troca de bolsas à beira do leito de pacientes inconscientes as

causas mais comuns de incompatibilidade ABO (MOLLISON, ENGELFRIET e

CONTRERAS, 1997). Outras causas, de rara freqüência ou difícil identificação, seriam

a doença enxerto versus hospedeiro transfusional (com 90% de mortalidade) e os efeitos

imunomodulatórios da transfusão de sangue, incluindo imunossupressão e tolerância

imunológica (é comprovada a recorrência de doenças malignas associadas à transfusão),

(NOVARETTI, 1997).

Quanto aos agentes transmissores de doenças infecciosas pelo sangue, destacam-

se os vírus das hepatites B e hepatite C, o vírus da imunodeficiência humana (HIV 1 e

HIV 2), o vírus linfotrópico humano de células T (HTLV I e HTLVII), citomegalovírus

(CMV), o parvovírus B 19 e o vírus Epstein-Barr. Entre os parasitas destacam-se os da

malária, doença de Chagas, toxoplasmose, leishmaniose, babesiose e filariose. Doenças

bacterianas também são transmitidas pelo sangue, tais como sífilis, brucelose, doença de

Lyme, ricketsioses, doença de Hansen (Lepra), (MOLLISON, ENGELFRIET e

CONTRERAS, 1997).

Os agentes infecciosos transmissíveis pelo sangue possuem como características:

persistência prolongada na corrente circulatória, estado de portador crônico

assintomático, longo período de incubação, capacidade de levar a infeções

assintomáticas, estabilidade no sangue estocado e·frações do plasma. Exceção deve ser

feita à hepatite A, que possui curto período de viremia, e mesmo assim pode ser

transmitida antes de o doador apresentar sintomatologia. Bacteriemias transitórias como

as ocasionadas por uma infeção entérica ou por uma extração dentária, podem levar à

contaminação do receptor de sangue. Também por estarem presentes em grande

quantidade na pele do doador, as bactérias podem levar à contaminação da bolsa de
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sangue, sendo implicadas em casos de óbito de pacientes que receberam principalmente

unidades de plaquetas (PETZ, 1996) .

Idealmente, as unidades de sangue deveriam ser testadas para todos os agentes

prevalecentes em uma determinada população, principalmente para aqueles que

ocasionam sérias conseqüências. A maioria das doenças infecciosas podem ser

identificadas por meio de testes apropriados. Porém, entre a infeção / infestação e o

início da positividade de testes laboratoriais,' existe um período chamado de "janela

imunológica", em que os resultados de testes laboratoriais ainda são negativos, embora a

infeção / infestação possa ser transmitida a outro indivíduo. Para diminuir o risco de

transmissibilidade de doenças pelo sangue no período de "janela imunológica",

garantindo maior segurança ao receptor de sangue, componentes e derivados, o exame

clínico e a seleção dos doadores de sangue assumem papel importante. No exame

clínico, pode-se excluir indivíduos que apresentem risco elevado para certas doenças

transmissíveis pelo sangue, como os usuários de drogas intravenosas. A malária, que

apresenta parasitemia intermitente, dificultando por vezes o seu diagnóstico, pode ser

evitada excluindo-se os doadores provenientes de zona endêmica (VENGELEN-

TYLER, 1996).

Na rnaiona dos países, o sangue coletado por ocasião da doação é testado

rotineiramente para excluir hepatite B, hepatite C, AIDS e sífilis. O HTL V é testado em

países como o Japão, França, EUA, Holanda e Brasil. A Doença de Chagas é testada em

muitos países da América Central e do Sul. Testes para brucelose são utilizados na

Colômbia e na Argentina. Quanto à pesquisa de anticorpos para CMV, na maioria dos

países, é realizada em determinada quantidade de componentes para suprir a necessidade

de pacientes selecionados. Em zonas endêmicas para malária, realiza-se a pesquisa direta

do parasita, sendo que testes para pesquisa de anticorpos estão sendo desenvolvidos para

uso em áreas não endêmicas (VENGELEN-TYLER, 1996).
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Com base em informações colhidas em mais de 2,3 milhões de doações de

sangue, de 1991 a 1993, investigadores norte-americanos realizaram um grande estudo

denominado REDS (Retrovirus Epidemiology Donor Study). Utilizando um modelo

matemático, eles estimaram o risco para cada um dos quatro vírus transmissíveis pelo

sangue (hepatite B, hepatite C, HIV e HTLV), (SCHREIBER et al., 1996). O risco foi

calculado multiplicando-se a incidência do vírus pelamédia do número de dias de janela

imunológica expressa em fração do ano. Para HIV, o risco calculado foi de 1 em

493.000 transfusões; HTLV, 1 em 641.000 transfusões; hepatite C, 1 em 103.000

transfusões; hepatite B, 1 em 63.000 transfusões.

Tem-se procurado desenvolver os testes utilizados na triagem sorológica de

doadores de sangue no sentido de proporcionar progressiva diminuição do período de

"janela imunológica". Por exemplo, quando se aplica ao mesmo modelo acima o teste

para HCV de segunda geração, o risco estimado de transmissão de hepatite C é de 1 em

5.000 transfusões (WANG et al.,c 1992). Utilizado o teste de terceira geração, mais

moderno, o risco diminui para 1 em 103.000 transfusões. Para o HIV, a detecção do

antígeno p24 reduz o período de janela imunológica em seis dias (STRAMER et al.,

1997).

Utilizando um cálculo matemático, SCHREIBER (1996) estimou o risco de

transmissão de HIV de 1 para 674.000 transfusões com a realização do teste para a

detecção do antígeno p24. Implementada na rotina dos bancos de sangue norte-

americanos em 1996, a pesquisa do antígenos p24 positivo com anticorpos-HIV

negativo ocorreu em apenas um caso entre seis milhões de doações, provando que os

modelos matemáticos utilizados superestimaram o número de casos que seriam

detectados (STRAMER et al., 1997). A Organização Mundial de Saúde não tem

recomendado a introdução do p24 até o momento, em função do alto custo. Em acordo

firmado em setembro de 1996 pelo Mercosul- SGT-3 Grupo Ad-Hoc sangue e
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hemoderivados, os países membros deverão realizar dois testes diferentes para detectar o

anticorpo do HIV ou um teste de pesquisa de anticorpo mais a pesquisa do antígeno p24

(Ministério da Saúde, dados não publicados, 1996).

Visando reduzir cada vez mais o período de "janela imunológica", novas técnicas

têm sido desenvolvidas, e algumas já vêm sendo utilizadas em bancos de sangue, como a

reação de polimerase em cadeia (PflR). Essa técnica possibilita identificar e ampliar

pequenas seqüências específicas de DNA, amplificando mais de um milhão de cópias

em poucas horas. Os vírus RNA também podem ser identificados utilizando-se a enzima

transcriptase reversa. Esse método de identificação molecular dos ácidos nucléicos é

utilizado como técnica confirmatória das doenças virais, além de detectar a presença

viral antes do aparecimento dos anticorpos, diminuindo o período de "janela

imunológica". Para o HIV, a utilização dessa técnica diininui em 8 dias o período de

"janela imunológica" em relação ao método rotineiramente empregado na triagem

sorológica do sangue coletado (ELISA). Quando a peR é utilizada para a hepatite e, o

período de redução de "janela imunológica" é maior ainda: 59 dias antes da detecção do

anticorpo pelo teste de ELISA de segunda geração. Na hepatite B, a redução é de 25 dias

(SeHREIBER et al., 1996).

Por ser uma técnica praticamente artesanal, demorada e onerosa, o emprego da

peR na rotina dos bancos de sangue não é possível até o momento. Somente as

industrias de hemoderivados a vêm utilizando para detecção do genoma viral em "pool"

de plasma coletado. Técnicas de automação desse método estão em franco

desenvolvimento(MOLLISON, ENGERLFRIETe eONTRERAS, 1997).

Outro grande desafio para a medicina transfusional é o reconhecimento de

doenças transmitidas por 'prions' como a Doença de Creutzfeld Jacob (GILL, 1997.

Essa doença degenerativa do sistema nervoso central é similar à encefalopatia
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espongiforme bovina. Doença fatal, é transmitida por proteínas anormais que têm a

capacidade de modificar a estrutura de outras proteínas. São descritos casos de

transmissão da doença pela utilização de hormônio do crescimento obtido de glândulas

pituitárias humana, transplante de córnea e dura mater de indivíduos doentes .e por

implantes em neurocirurgia.

3.3. Obtenção dos produtos sangüíneos

A obtenção dos produtos sangüíneos até a sua utilização por pacientes é uma

cadeia complexa de produção. Como fornecedor de uma dádiva, o doador de sangue é o

elo inicial desse processo. Cabe ao serviço de hemoterapia cuidar para que essa dádiva

mantenha o seu propósito benéfico. Afastar a possibilidade de efeitos adversos dos

produtos sangüíneos toma-se um desafio.

Os produtos do sangue são obtidos através de um ciclo de processamento não

industrial, também denominado de ciclo do sangue (Quadro 3.2), e através de uma

cadeia de procedimentos industriais onde o plasma humano é fracionado em diversos

subprodutos (Quadro 3.3).
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Quadro 3.2. Principais hemo componentes e indicações de uso.

COMPONENTES CELULARES OBTIDOS DE DOAÇÃO ÚNICA

Concentrado de Hemácias Aumento da massa eritrocitária em anemia sintomática
normovolêmica. Pode ser deleucotizada, lavada, irradiada
e descongelada / deglicerolizada.

Concentrado de Plaquetas Sangramento devido a trombocitopenia ou
trombocitopatia. Pode ser deleucotizada, irradiada, ou
obtida por aférese.

Concentrado de Leucócitos Suporte de granulócitos a pacientes selecionados
(leucopênicos ).

COMPONENTES PLASMÁTICOS OBTIDOS DE DOAÇÃO ÚNICA

Plasma Fresco Congelado Tratamento de deficiência de fator IX clinicamente
significante e de outras deficiências congênitas para as
quais não há concentrado de fator disponível

Plasma Simples Expansão de volume; é pobre em fatores da coagulação.

Crioprecipitado Utilizado em hemofílicos tipo A, rico em fator VIII,
fibrinogênio e fator XIII. Pode ser utilizado no
tratamento da doença de Von Willebrand.
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Quadro 3.3. Componentes plasmáticos e indicações de uso

COMPONENTES PLASMÁTICOS OBTIDOS POR PROCESSO INDUSTRIAL

Concentrado de fator VIII Normalmente obtido de muitos doadores: 500 a 20000. E utilizado no
tratamento da hemofilia tipo A (deficiência de fator VIII).

Concentrado de fator IX E utilizado no tratamento de pacientes portadores de hemofilia B
(deficiência de fator IX).

Fator VII E utilizado na deficiência de fator da coagulação VII.

Fator XIII E utilizado na deficiência de fator de coagulação XIII.

Complexo Protrombínico Ativado E utilizado em hemofilicos com anticorpos inibidores.

Complexo Protrombínico Rico em fatores da coagulação lI, VII, IX e X. E utilizado no tratamento da
HemofiliaB

Fibrinogênio Hipofibrinogenemia (quase não é indicado; dá-se preferência ao
crioprecipitado ).

Anti-trombina III Tratamento da deficiência de antitrombina III

Proteína C Tratamento da deficiência de proteina C.

Albumina Expansora de volume e reposição protéica. Muito utilizada no tratamento de
queimados.

lmunoglobulina sérica normal Tratamento de hipo ou agamaglobulinemia, trombocitemia auto-imune.
Utiliza no mínimo 1000 doadores.

lmunoglobulina anti-RhD Prevenção de doença hemolítica do recém-nascido devido ao antígeno D

lmunoglobulina anti-hepatite A Profilaxia de hepatite A

Imunoglobulina anti-hepatite B Profilaxia de hepatite B

lmunoglobulina anti-tetânica Profilaxia de tétano

lmnoglobulina anti-CMV Profilaxia de citomegalovirose

lmunoglobulina anti-caxumba Profilaxia de caxumba

lmnoglobulina anti-rábica Profilaxia da raiva

lmunoglobulina anti-varicela Profilaxia da varicela

lmunoglobulina anti rubéola Profilaxia da rubéola

lmunoglobulina anti-alérgica Profilaxia de reações alérgicas

Cola dejibrina Promove hemostasia e adesividade de tecidos em cirurgias

Interferon Tratamento de hepatite B crônica ativa e leucemias entre outras patologias.

Alfa-l-anti-tripsina Utilizado na deficiência congênita de inibidor da alfa-I-antitripsina

lnibidor Cl esterase Deficiência inibidor CI esterase hereditária funcional
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3.3.1. Obtenção não industrial dos produtos sangüíneos (ciclo do sangue)

A captação de doadores de sangue assume papel relevante na manutenção regular

dos estoques de sangue. O abastecimento de sangue apresenta variações sazonais, com

diminuição de oferta nos períodos de férias, feriados prolongados, festas de finais de ano

e carnaval. Campanhas em sistemas de comunicação de massa são veiculadas com o

intuito de garantir, nesses períodos, abastecimento regular. O principal desafio do setor

de captação de doadores é, através de um trabalho constante, estimular as doações

voluntárias de repetição. Isto pode ser conseguido pela manutenção de um cadastro

regular de doadotes de sangue, pelo grau de confiabilidade que o banco de sangue possui

junto à comunidade e pela agilidade e atenção na prestação dos serviços de atendimento

aos doadores de sangue. O intervalo mínimo das doações é de 90 dias para as mulheres e

de 60 dias para os homens (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 dez. 1993).

Uma vez na unidade de coleta, o candidato à doação de sangue será selecionado

rigorosamente. Doações anteriores assim como os resultados dos exames sorológicos são

verificados. A triagem clínica completa e todos os testes laboratoriais são executados a

cada nova doação. A temperatura, pressão arterial, peso, freqüência cardíaca e o teste de

anemia são verificados. A entrevista clínica é realizada em local reservado e por

profissional habilitado. Durante a seleção clínica são observados todos os critérios que

assegurem a proteção do doador e do receptor de sangue estabelecidos pela Portaria MS

n. 1376, (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 dez. 1993). Se inapto, o candidato poderá

ser excluído temporária ou definitivamente, recebendo as orientações necessárias.

Estando apto, a etapa a seguir é denominada de voto de auto-exclusão, onde o doador

responde em cabine secreta, identificado apenas pelo código da doação, se pertence ou

não ao grupo de risco para AIDS. Se responder sim ao voto de auto-exclusão, a bolsa de

sangue será descartada independentemente dos resultados dos exames sorológicos.
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o voto de auto-exclusão garante maior segurança ao receptor de sangue, pois

pode impedir a transfusão de uma unidade de sangue em período de ''janela

imunológica". Para o doador, muitas vezes pressionado por familiares ou amigos, esse

procedimento proporciona anonimato. Os dados referentes aos doadores devem ser

armazenados por tempo ilimitado, podendo ser utilizados registros informatizados ou

microfilmados.

A coleta de sangue deve ser precedida pela adequada assepsia do local da

punção venosa. A flebotomia deve ser realizada por pessoas treinadas e capacitadas,

trabalhando sempre sob supervisão de enfermeiro e/ou médico. O volume de sangue a

ser coletado não deverá exceder o limite de 8 ml/kg de peso corpóreo para as mulheres e

9 ml/kg para os homens. O volume coletado não deve ultrapassar a 500 ml por doador

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 dez. 1993). É permitida a coleta adicional de até 30

ml de sangue para a realização dos exames laboratoriais. O tempo de sangria não deve

exceder a 15 minutos, estando a bolsa sob agitação constante para evitar a formação de

coágulos. Na Fundação Pró-Sangue / Hemocentro de São Paulo, são coletados 3 tubos

identificados por código de barra, sendo 1 encaminhado para a realização de testes

sorológicos, 1 para pesquisa de hemoglobinas falciformes e 1 para a tipagem do sangue.

Deve haver adequada identificação da ficha do doador, da bolsa de sangue e das

amostras para testes. O sistema de código de barras com leitura óptica é fundamental

para garantir a adequada vinculação do doador com a bolsa e com as amostras, evitando

erros.

A bolsa coletada deverá ser armazenada imediatamente entre 1 e 6 graus Celsius,

exceto quando destinada à preparação de concentrado de plaquetas. Para este propósito,

deve ser armazenada entre 20 e 24 graus Celsius positivos. A bolsa de sangue total pode

ser fracionada em diversos componentes até 8 horas após a coleta. Utilizando centrífuga

refrigerada a 4 graus Celsius positivos, a bolsa de sangue total é separada em dois
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componentes: plasma fresco rico em plaquetas e concentrado de hemácias. Com uma

centrifugação adicional, obtém-se o concentrado de plaquetas a partir do plasma. O

crioprecipitado é obtido através da centrifugação do plasma fresco descongelado entre 1

e 6 graus Celsius. O plasma resultante, pobre em fatores da coagulação, é denominado

de plasma simples (VENGELEN-TYLER, 1996).

Paralelamente, as amostras de sangue são encaminhadas para testes. Os testes

sorológicos utilizados devem possuir como características, alta sensibilidade e

especificidade. Em função dessa alta sensibilidade, o número de testes falso-positivos é

elevado. Antes da liberação dos resultados para o doador de sangue, os testes devem ser

repetidos e confirmados. Nesses casos, o doador sempre deve ser atendido por um

médico que orientará nova colheita de amostra para a realização dos testes

confirmatórios. Somente após o diagnóstico definitivo será esclarecido.

Em cada bolsa de sangue são realizados, individualmente, testes para pesquisa de

anticorpos para o HIV 1 e 2, hepatite C, anti-HBc, pesquisa de HBsAg e ALT, pesquisa

de Doença de Chagas (2 testes), sífilis, do vírus HTLV I/lI, malária (em região

endêmica) e de citomegalovírus, em casos especiais. A tipagem ABa direta e reversa,

Rh e pesquisa de anticorpos irregulares são obrigatórios. :Recomenda-se também a

pesquisa de hemoglobinas falciformes (DIÁRIO OFICIAL DAUNIÃO, 19 dez. 1993).

Nenhuma unidade de sangue deve ser liberada antes de os resultados dos testes

estarem prontos. Área especial para o armazenamento dessas bolsas deve ser designada,

denominada de estoque de quarentena. Prontos os resultados, as unidades com testes

negativos devem ser identificadas e armazenadas adequadamente até a utilização. As

unidades com testes positivos devem ser identificadas e segregadas em área apropriada

até serem descartadas. As unidades de sangue total e concentrado de hemácias devem

ser estocadas entre 1 a 6 graus Celsius positivos e o período de validade determinado
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pelo tipo de anticoagulante (ACD ou CPD por 21 dias; CPDA..-l por 35 dias, SAG-M por

42 dias). As unidades de plaquetas devem ser armazenadas sob agitação constante entre

20 e 24 graus Celsius positivos, com período de validade de 3 a 5 dias, dependendo da

bolsa utilizada. O plasma fresco congelado (validade de 12 meses), plasma simples

(validade de 5 anos) e o crioprecipitado (validade de 12 meses) devem ser armazenados

a 18 graus Celsius negativos ou menos (VENGELEN-TYLER, 1996).

~'- -

A expedição do componente sangüíneo deve ser realizada após a confer&ntia'da-r '
./." ... :.,.

requisição médica. O médico hemoterapeuta poderá avaliar a indicação da transfusão
>

junto com o médico solicitante. Esse procedimento é importante, pois muitas transfusões

desnecessárias serão evitadas. Durante a liberação, o banco de sangue deve conferir

novamente o resultado dos exames realizados, a etiqueta da bolsa e enviá-la para a

realização de provas de compatibilidade sangüínea entre o doador e o receptor. As

condições de transporte devem ser verificadas para garantir a manutenção das condições

acima especificadas até a utilização do produto pelo paciente.

Durante o preparo para transfusão, a bolsa de sangue deve ser retipada para o

sistema ABO e Rh e, na amostra do receptor, realizados os testes de tipagem ABO, Rh e

pesquisa de anticorpos irregulares. A prova de compatibilidade maior é realizada neste

momento. À beira do leito, os dados do receptor devem ser conferidos com a etiqueta da

bolsa de sangue, anexada após o preparo. Durante pelo menos os 15 minutos iniciais, a

enfermagem deve acompanhar a transfusão, pois é nesse período que ocorre o maior

número de reações transfusionais (MOLLISON, ENGELFRlET e CONTRERAS, 1996).

A figura 1mostra como funciona o ciclo do sangue.
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Fig. 1 - Fluxograma do Ciclo do Sangue
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. 3.3.2. Obtenção industrial dos produtos sangüíneos

o processo industrial (figura 2) é aplicado à produção de derivados do plasma

humano. Produzido a partir de uma grande quantidade de plasma obtido de até 20.000

doadores, os hemoderivados possuem larga aplicação clínica (FELDMAN et aI., 1992).

Desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, o método de Cohn utiliza o

etano I em várias concentrações para precipitar as proteínas plasmáticas (COHN, 1944).

O principal produto obtido é a solução de albumina, que após ser esterilizada por

filtração, é aquecida por 10 horas a 60 graus Celsius para inativar os vírus.

Os fatores da coagulação VIII e IX são extraídos do crioprecipitado, pela

metodologia de purificação de cromatografia em gel, troca iônica ou imuno-afinidade.

Conforme o método utilizado, o produto final possui menor ou maior atividade

específica. Os processos de inativação viral mais utilizados são o solvente detergente e o

calor úmido, ou a combinação destes (ROCK e SEGHATCHIAN, 1992).
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Albumina FibrinogênioImunoglobulin

Figura 2. Obtenção industrial dos produtos sangüíneos

42

Precipitação a
frio

Fator VIII



EVOLUÇÃO DA MEDICINA TRANSFUSIONAL -<>

3.4. - Programas Nacionais de Sangue

3.4.1. Recomendações da OMS, Sociedade Internacional de Transfusão de

Sangue e da Cruz Vermelha

A Organização Mundial da Saúde (HOLLAN et aI., 1990) define como Política

Nacional de Sangue a forma com que a autoridade nacional de saúde de um país

expressa claramente, organiza e regulamenta a doação de sangue e os serviços de

transfusão. A OMS descreve quatro pontos fundamentais que devem ser detalhados:

definir legislações? regulamentos e papel do governo; definir delegações e divisão de

responsabilidades se múltiplas instituições estiverem envolvidas (hospitais ou

organizações como a Cruz Vermelha), assim como estabelecer o papel de organizações

exclusivamente comerciais; definir o papel do comitê nacional de transfusão de sangue;

definir o papel de outros organismos, tais como as sociedades profissionais. Diz ainda a

OMS que o Ministério da Saúde de um país deve estar diretamente envolvido na

formulação e definição de uma Política Nacional de Sangue, para prevenir problemas

éticos, desorganização e descontrole dos serviços de transfusão de sangue.

A Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue recomenda a existência de

uma única Política Nacional de Sangue, regulada pela Autoridade Nacional de Saúde,

entendendo, porém, que o seu gerenciamento possa ser feito pelo próprio governo ou

delegado a sociedades sem fins lucrativos como a Cruz Vermelha (LEIKOLA, 1990)

A preocupação com o exercício da hemoterapia nacional já existe há muitos

anos, como se vê em JUNQUEIRA (1978), em seu livro O Essencial da Transfusão de
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Sangue. "A improvisação, mesmo revestida de um falso manto de messiânica tecnologia

e de propósitos humanísticos, constitui o maior problema da Hemoterapia no Brasil".

JUNQUElRA (1978) aponta ainda como os grandes problemas universais da

hemoterapia ... "a obtenção do sangue; a complexidade e o elevado custo, que necessitam

os serviços de hemoterapia, para produzirem componentes; a correta aplicação do

sangue e de seus componentes, sem abusos ou desperdícios e as relações da hemoterapia

com a indústria de derivados".

Segundo a OMS, um dos pontos críticos da Política Nacional de Saúde é a forma

de obtenção de doadores de sangue (HOLLAN e SZILASSY, 1990). Na década de 40,

logo após o início das atividades dos bancos de sangue, em função da crescente demanda

de produtos sangüíneos e hemoderivados, os serviços hemoterápicos organizaram corpos

de doadores de sangue, que eram atraídos por uma pequena remuneração. Contrária à

doação remunerada, a Cruz Vermelha estimulou a doação voluntária, acreditando ser um

dever cívico e altruísta. Com a Segunda Guerra Mundial, esse ponto de vista ganhou

força, porém, exigindo matéria-prima (plasma) em grande quantidade, a indústria de

hemoderivados estimulou a doação remunerada, sobretudo entre as classes

economicamente menos favorecidas (JUNQUElRA, 1978).

A Liga da Cruz Vermelha avançou muito nesse quesito promovendo a doação

voluntária e altruísta, formalizada nas reuniões de Berna (1972), Teerã (1973) e Berna

(1974). Em resolução tomada na XXII Conferência Internacional da Cruz Vermelha

(HOLLAN et al., 1990), especialistas afirmaram que um serviço de transfusão baseado

na doação voluntária de sangue constitui o meio mais seguro e eficaz de se prover as

necessidades de sangue, insistindo junto aos governos de todas as nações para que

adotassem normas as mais elevadas que assegurassem a seus cidadãos um serviço de

transfusão sangüínea com toda a segurança, recomendando ainda a todas as Sociedades

Nacionais (Cruz Vermelha) e a seus governos para que se esforçassem mutuamente no
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sentido de estabelecer um serviço nacional de transfusão sangüínea baseado em uma

grande participação voluntária da população (LEIKOLA, 1990).

Consciente da obtenção desordenada de sangue e hemoderivados por empresas

que comercializavam a coleta de sangue e plasmaférese, em 1975, XXVIII a Assembléia

Mundial de Saúde (HOLLAN, 1990) declarou-se muito preocupada com a idéia de que

essas atividades pudessem comprometer os esforços de estabelecer serviços nacionais

eficazes de transfusão de sangue baseados na doação benévola e gratuita. Outros

aspectos extremamente importantes abordados foram o risco da transmissão de certas

doenças que é mais elevado quando os derivados provêm de doadores remunerados, bem

como as conseqüências nefastas que a doação muito freqüente de sangue pode acarretar

para a saúde dos doadores motivados pela remuneração. Na mesma Assembléia, pediu-

se insistentemente aos Estados Membros que favorecessem a instalação de serviços

nacionais de transfusão de sangue fundados na doação gratuita e benévola do sangue;

tomassem medidas legislativas eficazes regulando o funcionamento dos serviços de

transfusão, assim como todas as medidas que se impõem, para a proteção e promoção da

saúde dos doadores e dos receptores de sangue e de derivados; favorecessem a

cooperação entre os países, com vistas a assegurar um provimento suficiente de sangue e

de produtos derivados obtidos por doação benévola; estudassem mais a prática da

plasmaférese comercial, principalmente os riscos que ela acarreta para a saúde, bem

como seus incidentes morais, particulares aos países em vias de desenvolvimento;

tomassem medidas para elaboração de regras de boa prática, especificamente aplicáveis

ao sangue e aos componentes sangüíneos, a fim de proteger a saúde, tanto de doadores,

como de receptores; relatassem à Assembléia Mundial de Saúde todos os fatos novos

que ocorressem, sobre o assunto.

Dados obtidos junto à OMS, em 1990, revelam que ainda nos dias de hoje muitos

bancos de sangue praticam a doação remunerada (LEIKOLA, 1990). Existem países em
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que a doação remunerada de sangue total é inaceitável; entretanto, a demanda de

produtos derivados do plasma, especialmente do fator VIII, é suprida pela coleta de

plasma (coletado por aférese) de doadores remunerados, sob condições estritamente

controladas.

3.4.2. Sistemas de sangue de outros países

No mundo (LEIKOLA, 1990), os serviços de coleta, armazenamento, processamento

e distribuição de sangue, componentes e derivados são realizados por diferentes tipos de

organização: Cruz Vermelha, serviços de transfusão de sangue governamentais

(hemocentros), bancos de sangue hospitalares, organizações não lucrativas diferentes da

Cruz Vermelha e organizações comerciais. Em um pequeno número de países, apenas, o

programa nacional de sangue é mantido por um tipo de organização. Normalmente, os

cincos tipos diferentes de organização coexistem.

A Cruz Vermelha mantém serviços de coleta, processamento e distribuição de

sangue e derivados em mais de 20 países, sendo a responsável nacional pelo

abastecimento desses produtos. Com tecnologia bastante avançada, a Austrália, Bélgica,

Canadá, Finlândia, Japão, Holanda e Suíça utilizam componentes sangüíneos e pouco

sangue total. Em Hong-Kong, Indonésia, República da Coréia, Tailândia, Burundi,

Nepal, Nicarágua, Papua Nova Guiné, Ruanda e Somália, os serviços da Cruz Vermelha

são menos desenvolvidos, porém, de amplitude nacional (LEIKOLA, 1990).

Na França, Inglaterra, Irlanda, Hungria e Nova Zelândia, os serviços de

hemoterapia envolvem alta tecnologia e organização e estão sob a responsabilidade

direta da autoridade governamental de saúde. Na França, após o profundo traumatismo

social e político causado pela descoberta de que milhares de bolsas de sangue e
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componentes foram transfundidos sem a adequada realização de testes de triagem

sorológica para prevenir a transmissão de doenças como a AIDS, os estabelecimentos de

transfusão sangüínea sofreram transformação radical com a promulgação da Lei de 4 de

janeiro de 1993. Atualmente, esse país possui 43 estabelecimentos de transfusão

sangüínea, coordenados unicamente pela Agência Francesa do Sangue. Em 1995, esses

estabelecimentos coletaram 2.951.384 unidades, distribuíram 3.114.839 unidades de

produtos sangüíneos lábeis e 245.376 unidades autólogas (Agência Francesa do Sangue,

dados não publicados, 1996).

Em Barbados, Cuba, Egito, Irã, Quênia, Jamaica, Malásia, Senegal, Singapura,

Sri Lanka, Uruguai e Venezuela, países em desenvolvimento, a produção é centralizada

no governo, sendo o fornecimento de sangue e componentes suplementado por serviços

- da Cruz Vermelha ou de organizações voluntárias (LEIKOLA, 1990).

Outros países optaram por não criar programas nacionais de sangue, sendo os bancos

de sangue intra-hospitalares responsáveis pela coleta e processamento do sangue,

normalmente para uso próprio. A Dinamarca e a Suécia são exemplos de implantação

bem-sucedida desses modelos. Na Argentina, o suprimento de sangue também é feito,

em sua maioria, por estruturas descentralizadas e intra-hospitalares. Os bancos de sangue

intra-hospitalares possuem a vantagem de estar próximos aos locais onde o sangue é

utilizado, podendo responder mais rapidamente às necessidades da comunidade. A

desvantagem desse modelo é o fato de apresentar custos maiores em relação a uma

estrutura centralizada, além de o ambiente hospitalar ser considerado inadequado para

receber doadores saudáveis (LEIKOLA, 1990).

Nos EUA, o suprimento de sangue é feito pela Cruz Vermelha

(aproximadamente 50%), por organizações comunitárias não governamentais

centralizadas (New York Blood Center, bancos de sangue comunitários, bancos de
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sangue intra-hospitalares) e por organizações comerciais. Nesse país, são anualmente

coletadas cerca de 14.000.000 de bolsas de sangue total, incluindo 1.000.000 de doações

autólogas, de aproximadamente 8.000.000 de doadores não remunerados. Estas unidades

são recebidas por mais de 4.000.000 de pacientes por ano (WESTPHAL, 1997).

3.4.3. Auto suficiência nacional de sangue e hemoderivados

Entende-se por auto-suficiência nacional em sangue e hemoderivados a

habilidade de uma nação em coletar e processar, de sua própria população de doadores

voluntários, sangue e plasma suficientes para satisfazer às necessidades de produtos

sangüíneos no país. Poucos países, excetuando a Inglaterra, França e Japão, são auto-

suficientes em produtos sangüíneos, não requerendo importação de sangue e

hemoderivados. O maior exportador mundial de hemoderivados são os EUA, que obtêm

a grande maioria da matéria-prima (plasma humano) através de.doadores remunerados

por sistema de aférese (HOLLAN, 1990).

A estimativa da quantidade de sangue, hemocomponentes e hemoderivados

necessária a um determinado país depende de vários fatores, por exemplo: da

complexidade dos serviyos de saúde, da qualidade da medicina praticada e dos recursos "

financeiros invertidos em terapias alternativas à transfusão de sangue. Para um país

desenvolvido, a Organização Mundial da Saúde (SZILASSY, 1990) estima que, se,

apenas 3% de sua população doarem sangue pelo menos uma vez ao ano, as

necessidades transfusionais desse país estarão supridas no período. Esse índice é

superado por diversos países: Suíça (8,9%), Bélgica (8,8%) Japão (6,6%) e E.U.A

(5,5%), (WESPHAL, 1997). Outro método utilizado é multiplicar o número de leitos
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hospitalares de pacientes agudos por 6,7 . A necessidade de plaquetas é estimada como

sendo entre 10% e 38% da quantidade de sangue total coletada.

Quanto aos hemoderivados, a Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue

estima que um paciente com hemofilia necessite de 20.000 UI de Fator VIII p6/àno, o

que corresponde a aproximadamente 70 litros de plasma / ano. Considerando uma

população de 50 hemofílicos, seriam necessários 17.000 doadores de sangue total ou

7.000 doadores de plasmaférese. Segundo ROCK e SEGHATCHIAN (1992), a demanda

de concentrado de Fator VIII na Inglaterra é de aproximadamente 2 milhões de unidades

por 1 milhão de habitantes, estando bem próximo da quantidade utilizada em outros

países: EUA (2,3 milhões), Canadá ( 2,45 milhões), Holanda (2,53 milhões), Suécia

(2,95 milhões) e Alemanha (3,45 milhões). Na Inglaterra, utilizam-se anualmente 100

kg de albumina por 1 milhão de habitantes, contra 700 kg no Japão. A quantidade total

de plasma necessária pode ser estimada considerando que se obtêm 23 g de albumina

por litro de plasma.

3.4.4 - Programa de sangue no Brasil

Da mesma forma como em outros países, no Brasil, o desenvolvimento da

hemoterapia foi condicionado por fatores sociais, governamentais e médicos. Os bancos

de sangue brasileiros surgiram na década de 40, sendo o primeiro em 1941, no Hospital

Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, seguido pelo Banco de Sangue do Distrito

Federal, também no Rio de Janeiro, e pelo Hospital das Clínicas, Hospital Municipal,

Hospital São Paulo e Santa Casa, em São Paulo, dentre outros (JUNQUEIRA, 1978).

Em 1950, publicou-se, no país, a primeira legislação (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 27 mar. 1950) dedicada exclusivamente à questão do sangue. Trata-se da Lei n.
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1.075, que dispõe sobre a doação voluntária de sangue, abonando 1 dia de trabalho para

todos os funcionários públicos, civis ou militares, consignado como louvor na folha de

serviços. Essa Lei complementou o Decreto-Lei n. 5452,de 01 de maio de 1943 -

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT, que dispõe em seu artigo 473 .

sobre a dispensa do empregado (CLT) ao serviço para doar sangue.

A Lei n. 4.701, (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 28 jun. 1965), foi a primeira

que estabeleceu as bases de uma Política Nacional de Sangue, definindo,os sistemas de

organização responsáveis pelo adequado provimento e distribuição de sangue, seus

componentes e derivados; o primado da doação voluntária de sangue; o estabelecimento ...

de medidas de proteção individual ao doador e receptor; a fixação de critérios para o

destino do sangue coletado e de seus componentes e derivados, assegurada

disponibilidade permanente de sangue total para transfusão; a constituição de reservas

hemoterápicas à disposição dó Estado, para emprego em casos de imperiosa necessidade

e de interesse nacional; a disciplina da atividade industrial relativa à produção de

derivados do sangue; o incentivo à pesquisa científica relacionada com o sangue, seus

componentes e derivados, e aos meios para formação e aperfeiçoamento de pessoal

especializado.

Essa mesma Lei disciplina o exercício da atividade hemoterápica como

decorrente da conjugação de serviços executados por organizações oficiais e ou de

iniciativa particular, classificados de órgão normativo e consultivo, órgão de fiscalização

e órgão executivos de iniciativa governamental ou particular para operarem com sangue

componentes e derivados. Cria, em seu artigo 5, no âmbito do Ministério da Saúde,a

Comissão Nacional de Hemoterapia, composta por 5 membros incumbidos de promover

as medidas necessárias ao fiel cumprimento em todo o território brasileiro dos

postulados da Política Nacional de Sangue. São membros da Comissão Nacional de

Hemoterapia representantes do Ministério da Saúde, do Serviço Nacional de
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Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Instituto Oswaldo Cruz, das Forças Armadas e

da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia.

O regimento interno da Comissão Nacional de Hemoterapia (CNH) foi aprovado

pelo Decreto n. 57.812 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 15 fev. 1966), que tem por

finalidade disciplinar e controlar a atividade hemoterápica em todo o território nacional.

O Decreto-Lei n. 211 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 27 fev. 1967) atribui à CNH a

responsabilidade de registrar todos os órgãos que executam as atividades hemoterápicas,

sendo o registro condição sine qua non para o funcionamento dos mesmos.

Operacionalmente, as unidades hemoterápicas foram classificadas em:

L SERVIÇO DE HEMQTERAPIA- organização que processa diretamente a

obtenção, coleta, controle, armazenamento, seleção e aplicação de sangue em transfusão,

podendo fornecer sangue a terceiros e preparar derivados de sangue não industrializados.

H. BANCO DE SANGUE- organização que processa diretamente a obtenção,

coleta, controle, armazenamento e fornecimento de sangue, em condições de ser

aplicado com finalidade terapêutica, podendo também selecionar sangue para transfusão

e preparar derivados de sangue não industrializados.

IH. POSTO DE COLETA- órgão fixo ou móvel .que processa. a obtenção de

sangue e o entrega à entidade autorizada a executar o controlee armazenamento.

IV. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - org~nização que aplica sangue e derivados

fornecidos por entidade autorizada, podendo também armazenar e selecionar sangue ou

derivados.

V. SERVIÇO INDUSTRIAL DE DERIVADOS DE SANGUE - organizaç~o que
I

se incumbe do preparo de produtos derivados .de sangue, obtidos de organização
;''1-

autorizada, aplicando métodos industriais.
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VI. POSTO DE SUPRIMENTO - órgão auxiliar de emergência, decorrente de

casos de imperiosa necessidade ou de interesse nacional, que se encarrega do

armazenamento e fornecimento de sangue e derivados em condições de uso imediato.

Em 25 de setembro de 1969, foram publicadas normas de proteção ao doador e

ao receptor de sangue (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 25 set. 1969) e, em 2 de outubro

de 1969, instruções especiais para a execução de plasmaférese (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 2out. 1969). Por intermédio de Portarias (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 26

maio 1969) e Resoluções, a CNH regulamentou a produção de derivados do plasma e

vedou a sua exportação e importação, complementando o Decreto-Lei n. 61.817

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1 dez. 1967).

Portarias publicadas em 19 de março de 1970 (DIÁRO OFICIAL DA UNIÃO,

19 mar. 1970) detalham as condições básicas para o exercício da atividade hemoterápica

e instruem sobre a estrutura dos órgãos executores e requisitos mínimos sobre condições

ambientais, instalação e equipamentos.

Na década de 60, a coleta remunerada de sangue, no Rio de Janeiro, era feita de

forma indiscriminada entre as classes sócio-econômicas menos favorecidas. Na época,

foram identificados indivíduos que, após doarem em um banco de sangue, recebiam

transfusão de sangue em outro serviço, para poderem doar novamente em troca de

pagamento. Anêmicos em sua maioria, tais indivíduos não apresentavam condições

adequadas de saúde para doarem sangue, além de muitos serem portadores de hepatite,

Doença de Chagas e sífilis entre outras patologias transmissíveis pelo sangue. Para

investigar irregularidades nas atividades relacionadas ao comércio do sangue humano,

em 1965, a Câmara dos Deputados constituiu uma comissão parlamentar de inquérito ..
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Os graves episódios ocorridos no Brasil na década de 60 chamaram a atenção da

Organização Mundial da Saúde. Em 1969, uma missão chefiada pelo Professor Pierre

CAZAL, da Faculdade de Medicina de Montpellier, França, com larga experiência em

questões do sangue, chegou ao país e visitou serviços hemoterápicos no Rio de Janeiro,

Teresópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e em Salvador.

A Missão Cazal (CAZAL, 1969) encontrou inúmeros pequenos serviços

hemoterápicos de baixa qualificação técnico-científica, pouco eficientes e trabalhando de

forma desordenada, além de apontar que mais de 70% do sangue coletado no Brasil era

obtido através de doação remunerada. Considerando necessário reformular a

hemoterapia nacional, a Missão Cazal recomendou a concentração dos órgãos

executivos, de modo a existir apenas um para territórios que tivessem de 300 mil a 3

milhões de habitantes, a supressão progressiva da comercialização do sangue, e o não-

pagamento a doadores. Considerou ainda fundamental melhorar a capacidade de recrutar

doadores por intermédio de propaganda. Inicialmente, recómendou estimular doadores

de reposição (doadores convocados entre familiares e amigos dos pacientes receptores

de sangue ), depois reuni-los em associações de modo a motivar a doação altruísta.

Quanto à utilização, relatou a importância da presença do médico hemoterapeuta para

orientar, selecionar e executar corretamente a terapêutica pelo sangue e componentes,

fato que estimulou a formação de médicos especializados em medicina transfusional. Na

época, os serviços hemoterápicos brasileiros contavam com um médico não especialista,

de modo geral, um cirurgião.

A Portaria n. 1 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 31 jan. 1974) descreve as

operações realizadas pelos órgãos executivos da atividade hemoterápica: recrutamento

de candidato à doação de sangue, coleta, controle e armazenamento do sangue, seleção

pré-transfusional, fornecimento, transfusão, preparo não industrial e industrial de

derivados de sangue.
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Somente em 1975 foi publicada a Resolução n. 1/75 (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 04 jul. 1975), especificando que o sangue humano e seus derivados só poderão

ser empregados como meio terapêutico, profilático ou diagnóstico depois de terem sido

submetidos a provas laboratoriais adequadas, cujos resultados mostrem a não-

reatividade para o vírus da hepatite B, e que o resultado da pesquisa do sangue de cada

doador conste do rótulo identificador da respectiva unidade doada junto com sua

classificação imuno-hematológica e os informes relativos a provas para sífilis e Doença

de Chagas.

Extinta em 1976, a Comissão Nacional de Hemoterapia foi substituída pela

Câmara Técnica em Hemoterapia, que tinha funções normativas e consultivas. Pouco

progresso foi feito nesse período.

Originariamente, a Missão Cazal (CAZAL, 1969) tinha como proposta estudar a

criação de um órgão técnico central que se encarregasse do controle, normas e formação

de pessoal no campo da hemoterapia, incentivando as pesquisas científicas nessa área da

medicina. Essa proposta só se tomou realidade em 1980 com a criação. do Programa

Nacional de Sangue e Hemoderivados, o Pró-Sangue (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,

30 abro1980).

Com a introdução do Pró-Sangue orgamzaram-se as bases do sistema

hemoterápico atual. A Coordenadoria Técnica do Programa era subordinada à Secretaria
t·

Geral do Ministério da Saúde, sediada inicialmente na Fiocruz e , posteriormente, no

HEMOPE (Hemocentro de Pernambuco).

Tendo como princípio a prática voluntária da doação de sangue, eram objetivos

do Pró-Sangue:
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1. Organizar e sistematizar a rede de instituições responsáveis pelo suprimento do

sangue e hemoderivados.

2. Normalizar a distribuição e a utilização do sangue e hemoderivados.

3. Disciplinar a industrialização e comercialização de hemoterápicos.

4. Promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. '

5. Formar pessoal especializado para a atividade, em todos o níveis.

6. Exercer controle rigoroso da qualidade e fiscalização das atividades do setor.

A estratégia básica de implementação do Pró-Sangue era a implantação da rede

nacional de hematologia e hemoterapia. Esses centros seriam considerados unidades

operacionais de excelência do Programa, sendo implementados inicialmente em todas as,

capitais da Federação e depois descentralizadas sob a coordenação dessas últimas. O

modelo a ser seguido era o do hemocentro de Pernambuco, o primeiro do país. A

peculiaridade básica desses hemocentros era a sua associação às Universidades e a

integração das especialidades médicas hematológicas e hemoterápicas.

Para atingir seus objetivos o Pró-Sangue resolveu: ,

1. Centralizar a coleta de sangue, utilizando obrigatoriamente a doação voluntária, não

remunerada e universal.

2. Produzir hemoderivados básicos, tais como albumina, gamaglobulina, fator anti •.'

hemofílico e concentrado de elementos figurados, controlando sua distribuição

segundo critérios bem definidos.

3. Promover medidas de proteção à saúde do doador, capacitando-se para o tratamento

de portadores de doenças do sangue.

4. Instituir mecanismos de incentivo à permanência dos doadores no exercício da

prática humanitária da doação.
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5. Implantar sistema de coleta, classificação e armazenamento de dados clínicos e

laboratoriais concernentes aos doadores, para utilização como indicadores de saúde

da população.

6. Realizar o controle de qualidade do sangue e dos hemoderivados.

7. Desenvolver o ensino e a pesquisa nos campos da Hematologia e da Hemoterapia

para a formação de recursos 'humanos especializados, visando à plena capacitação

científica e tecnológica do país nesse setor.

Com a implantação das Ações Integradas da Saúde (AIS) em 1983 (DIÁRIO

OFICIAL DA UNIÃO, 27 out. 1983) os hemocentros, unidades executoras do Pró-

Sangue, estariam vinculados às Secretarias Estaduais de Saúde ou às Universidades,

constituindo serviços especializados de níveis terciário e quaternário na organização dos

sistemas de saúde, garantindo a prestação de serviços, a referência e contra referência

dos usuários nas áreas de Hematologia e Hemoterapia.

No Programa de Prioridades Sociais, aprovado pela Presidência da República em
)"

1985, um dos aspectos considerados referia-se à Política Nacional de Sangue. Esse

programa VIsava alocar recursos financeiros, objetivando especialmente a

complementação da rede de Centros de Hematologia e Hemoterapia, abrangendo todas

as capitais do país e algumas regiões de menor complexidade no interior dos Estados. O

sistema de unidades hemoterápicas foi classificado em níveis de complexidade como:

Hemocentro Coordenador, Hemocentro Regional, Hemonúcleo, Unidades de Coleta e

Transfusão, Posto de Coleta, Unidade Sorológica e Agência Transfusional.

Em 1986, a rede nacional de Centros de Hematologia e Hemoterapia era constituída

por 19 unidades, sendo 12 hemocentros (Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará,

Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Paraná) e 7
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hemonúcleos (Roraima, Amazonas, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio Grande do Sul,

Goiás e Botucatu-SP).

Através da Portaria n. 300, o Pró-Sangue passou a integrar a estrutura da

Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,

17 jun. 1986) Com isso, o Pró-Sangue desligou-se do HEMOPE criando-se então a

DINASHE- Divisão Nacional de Sangue e Hemoderivados, com competência mais

ampla e institucionalizada no Ministério da Saúde, com a participação dos hemocentros

já estabelecida e com a definição de recursos orçamentários para o cumprimento das

metas de expansão da rede de serviços de Hematologia e Hemoterapia.

Consolidando a forte presença do setor público, o desenvolvimento da hemoterapia

no Brasil coincide com o aparecimento da epidemia da AIDS em 1983. A sanção

presidencial da Lei n, 7.649 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 25 jan. 1988) exigiu a

obrigatoriedade do teste para AIDS em todos os bancos de sangue e transformou a

transgressão das normas de proteção à qualidade do sangue transfundido em delito

passível de punição nos termos previstos no artigo 268 do Código Penal. Luiz Carlos

Borges da Silveira, então Ministro de Estado da Saúde, afirmou:

... Temos ainda como prioridade fortalecer e estimular a criação de Hemocentros em
todas as regiões do país e viabilizar uma fiscalização rigorosa dos bancos de sangue.
Nosso objetivo é, em curto espaço de tempo, submeter todos os doadores a exames,
a fim de verificar a qualidade do sangue e impedir a transmissão de doenças como a
AIDS, Hepatite, Doença de Chagas e de outras enfermidades (PLANASHE, 1988).

A mesma Lei estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de

sangue bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando

prevenir a propagação de doenças, devendo incluir obrigatoriamente aquelas destinadas

a detectar as seguintes infecções: hepatite B, sífilis, Doença de Chagas, Síndrome da
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Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e malária (em áreas endêmicas); dá competência ao

Ministério da Saúde para, sempre que necessário, determinar a inclusão de outros testes,

assim como normatizar os existentes; define como atribuição das Secretarias Estaduais

de Saúde das Unidades Federadas fiscalizar a execução das medidas previstas em lei.

Regulamentada pelo Decreto Presidencial n. 95.721 (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 11 fev. 1988) a Lei n. 7.649 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 25 jan. 1988)

estabelece que os órgãos, entidades e profissionais médicos habilitados na forma da lei

possuam licença concedida pela Vigilância Sanitária das Secretarias Estaduais de Saúde.

Essa licença tem validade por 1 ano, devendo ser renovada por períodos iguais e

sucessivos. Determina também, em seu artigo 8, que as Secretarias de Saúde dos Estados

organizem e mantenham cadastros atualizados dos órgãos, entidades e profissionais que

exerçam atividades hemoterápicas, enviando cópia desses ao Ministério da Saúde.

Estabelecendo ações de curto e médio prazos, o PLANASHE- Plano Nacional de

Sangue e Hemoderivados, fixava o período de 1988 a 1992 como horizonte estratégico

para consolidar o Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados (PLANASHE, 1988).

Em 1988, havia 17 hemocentros em capitais brasileiras, chegando-se ao final de 1992

com pelo menos 1 hemocentro em cada estado brasileiro.

Dados obtidos na COSAH-· Coordenadoria de Sangue e Hemoderivados do

Ministério da Saúde, substituta da CONASHE (anteriormente DINASHE), indicam que

o Brasil possui atualmente 585 unidades hemoterápicas constituídas com o Pró-Sangue,

sendo 26 hemocentros coordenadores, 36 hemocentros regionais, 61 hemonúcleos, 141

unidades de coleta e transfusão, 297 agências transfusionais, 16 postos de coleta e 8

centrais sorológicas.

Essa rede de serviços é definida da seguinte forma (PASCHOALINI, 1992):
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Hemocentro Coordenador: preferencialmente localizado na Capital do Estado,

apresenta as seguintes atividades: recrutar, selecionar e coletar, fracionar, realizar testes

sorológicos e imuno-hematológicos, estocar e distribuir o sangue e componentes, assim

como proceder à terapêutica transfusional; fazer o diagnóstico clínico, laboratorial e

tratamento hematológico de pacientes onco-hematológicos, portadores de anemias

crônicas, hemofílicos e outras patologia; realizar outros procedimentos de alta

complexidade e manter programas de educação continuada e pesquisa científica em

hematologia e hemoterapia; prestar apoio ao desenvolvimento da política estadual de

sangue e às ações de vigilância sanitária.

Hemocentro Regional: poSSUI basicamente as mesmas atribuições do

hemocentro coordenador, porém, restritas a uma macro-região de saúde. Normalmente

localizado em município de referência macro-regional, deve atuar constituindo-se uma

descentralização do hemocentro coordenador.

Hemonúcleo: preferencialmente extra-hospitalar, constitui-se uma

descentralização de um hemocentro regional com a função de prestar assistência

hemoterápica e lou hematológica local.

Unidade de Coleta e Transfusão: intra ou extra-hospitalar, tem como função

prestar assistência hemoterápica, desenvolvendo as atividades de recrutamento de

doadores, seleção e coleta, fracionamento (opcional), estocagem e distribuição, testes de

compatibilidade sangüínea. entre doador e receptor; além de realizar procedimentos

transfusionais comuns e especiais.

Posto de Coleta: intra ou extra-hospitalar, fixo ou móvel, tem como atividades a

captação e seleção de doadores e a coleta do sangue.
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Agência Transfusional: obrigatoriamente intra-hospitalar, tem funções restritas

ao armazenamento, preparo e distribuição de sangue e componentes para a transfusão.

Central Sorológica: unidades laboratoriais especialmente designadas para

realizar testes soro lógicos.

Apesar de intenso, o crescimento da hemorrede no Brasil ocorreu de forma

desigual em cada região do país: cerca de 58% da unidades existentes concentram-se na

região Sudeste, a maioria. em grandes centros populacionais, apenas 7% na região Sul,

6% na região Centro-oeste, 18% na região Nordeste e 11% na região Norte (CaSAH,

1995, dados não publicados).

'Em 1995, os serviços de Hemoterapia credenciados ou conveniados ao Sistema

Único de Saúde coletaram 2.232.313 bolsas de sangue total, sendo 1.304.951 (58,5%)

dos serviços públicos e 927.362 (41,5%) dos serviços privados. O setor público possui

forte participação nas regiões Norte (100%), Nordeste (74,8%) e Sudeste (61,5%),

enquanto o setor privado registra presença maior nas regiões Sul e Centro-Oeste, com

64% e 55,7%, respectivamente. Dentre os estados brasileiros que apresentam forte

presença de serviços privados (maior que 40%), tem-se, em ordem decrescente: Goiás,

Espirito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Paraíba, Ceará,

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio de Janeiro(CaSAH- Dados não publicados,

1995).

O 'artigo 199 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, 1988) diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e, no

parágrafo quarto, dispõe sobre as condições e os requisitos que facilitam a remoção de

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento,
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bem corno a coleta, processamento e transfusão de sangue e hemoderivados, sendo

vedado todo tipo de comercialização.

Guido Ivan de CARVALHO e Lenir SANTOS (1995) advogados especialistas

em Direito Sanitário, comentam:

"...Com ,aproibição da comercialização do sangue, visou-se, no mínimo, a impedir que,
sob.qualquer pretexto, como o do agregado tecnológico que transforma as coisas e as
multiplica, fossem violados direitos humanos fundamentais e se possibilitasse a
atribuição de valor a bens considerados fora do comércio".

Para regulamentar esse assunto de natureza extremamente polêmica, foram

apresentados vários projetos de lei no Congresso Nacional dispondo sobre a

comercialização de sangue e/ ou sobre o Sistema Nacional de sangue, Componentes e

derivados (Projeto de Lei n. 3.605, de 4: de setembro de1989, do deputado Raimundo

Bezerra; Projeto de Lei n. 361, de 19 de março de1991, do deputado Célio de Castro;

Projeto Lei n. 1.064, de 16 de maio de 1991, do deputado Roberto Jefferson), nenhum

aprovado até o momento.

Em 1989, foi publicada a Portaria n. 721, do Ministério da Saúde (DIÁRIO

OFICIAL DA UNIÃO, 9 ago. 1989), onde fica claramente demonstrada a preocupação

do Governo em relação à Política Nacional de Sangue. Muito mais detalhada que as

anteriores, essa norma técnica em Hemoterapia foi dividida em capítulos que abordam

os aspectos gerais da transfusão, o ato da doação, todos os testes laboratoriais a serem

realizados nas unidades coletadas, as condições de estocagem, transporte e validade do

sangue e de seus componentes, a proteção ao receptor, os testes pré-transfusionais, a

liberação do sangue para a transfusão, assim corno a transfusão deve 'ser realizada, seu

acompanhamento e conduta frente a reações transfusionais. Os testes para a triagem

sorológica devem ser realizados em todas as unidades coletadas, por intermédio de

técnicas de alta sensibilidade. É obrigatória a realização de no mínimo uma técnica para

61



EVOLUÇÃO DA MEDICINA TRANSFUSIONAL ~

detecção de sífilis, hepatite e AIDS. Para a Doença de Chagas, obriga a realização de

dois métodos com princípios diferentes. Recomenda o emprego de dois métodos na

triagem sorológica para sífilis, hepatite e SIDA/AIDS. É facultativa a realização da

dosagem de AL T (alaninatransferase), enzima hepática que em hepatites pode

apresentar-se elevada, citomegalovírus, malária, detecção de hemoglobinas anormais e a

pesquisa de outros marcadores da hepatite B, com exceção do HBsAg que é obrigatório.

Capítulo especial é dedicado à transfusão em pediatria e a procedimentos como aféreses,

transfusão intra-uterina, exsangüíneo-transfusão, transfusão em transplante de órgãos e

de medula óssea e criobiologia. Em face do impacto que a AIDS provocou no mundo

devido à sua letalidade e possibilidade de ser transmitida pelo sangue, a transfusão

autóloga é enfatizada, sendo definidas e estabelecidas as normas gerais para a sua

realização. Por último, é dedicado um capítulo aos princípios gerais para o controle de

qualidade em hemoterapia.

A Portaria n. 1376, "Normas Técnicas para Coleta, Processamento e Transfusão

de Sangue" (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 novo 1993) colocou o Brasil em

igualdade com os países de primeiro mundo em termos de segurança transfusional ao

incluir a obrigatoriedade de realização de anti-HBc para aprimorar a detecção da hepatite

B, anti-HCV para a detecção da hepatite C e a dosagem de ALT. Em 1994, a Portaria

Ministerial Complementar n. 2.135 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 22 dez. 1994)

tomou obrigatórios os testes de HTL V IIII, vírus endêmico no Brasil que pode levar à

doença neurológica conhecida como paraparesia espástica tropical e à leucemia de

células T do adulto. A Portaria MS n. 2.009 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 4 out.

1996), tomou obrigatória a detecção de anticorpos do vírus HIV 2, endêmico em certas

regiões da África como a Angola, onde soldados brasileiros a serviço naquele país

poderiam ter-se contaminado.
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Apesar do menor volume de recursos financeiros destinados aos hemocentros

públicos na década de 90, em decorrência da crise no setor da saúde em nosso país - a

saúde não dispõe de fonte de financiamento própria e estável, a atuação técnica do

Ministério da Saúde no desenvolvimento de programas de treinamento e de controle de

qualidade foi intensa, porém não suficiente, devido aos escassos recursos disponíveis.

o Sistema Único de Saúde atribui papel relevante às Secretarias Estaduais e

Municipais de Saúde. Para elas estão direcionados tanto a responsabilidade das ações de

saúde, como o gerenciamento dahemorrede pública e da vigilância sanitária. Dentro do

Sistema Único de Saúde, é atribuído ao Ministério da Saúde o papel de coordenador,

normatizador e financiador.

Como coordenador e normatizador do sistema de sangue no Brasil, o Ministério

da Saúde implantou programas para melhorar a qualidade do sangue no país. Em 1994, a

COSAHlSAS';MS implantou o Programa de Controle de Qualidade Externo em

Sorologia e Imuno-hematologia para todos os hemocentros públicos do Brasil. Com esse

programa, o Ministério da Saúde pretendia assegurar a qualidade dos testes sorológicos e

imuno-hematológicos. Amostras positivas e negativas para as diversas patologias

transmitidas pelo sangue passaram a ser encaminhadas às unidades públicas que as

recebiam sem conhecimento do conteúdo e realizavam os testes, sendo os resultados

comparados com o gabarito oficial. O índice de erros dessas unidades mostrou

decréscimos significativos, autorizando o Ministério da Saúde, em 1996, a estender o

programa para todas as unidades públicas e privadas, com a publicação da Portaria MS

n. 1.840 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 13 set. 1996).

A partir de 1995, a atuação da Secretaria de Vigilância.Sanitária do Ministério da

Saúde foi decisiva. Concluiu-se ser insuficiente possuir normas técnicas de medicina

transfusional de primeiro mundo, se as ações de fiscalização das atividades
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hemoterápicas desenvolvidas pelas vigilâncias sanitárias (VISAS) dos estados e

municípios não fossem fortalecidas. No segundo semestre de 1995, a Secretaria de

Vigilância Sanitária visitou as VISAs estaduais, quando observou que a maioria não

possuía cadastro das unidades hemoterápicas, as equipes de fiscalização de bancos de

sangue estavam despreparadas e desorganizadas , mostrando desconhecimento técnico

das normas de Hemoterapia do Ministério da Saúde. Alguns estados não possuíam

equipes para fiscalizar bancos de sangue. Em poucos foram observados cronograma e
\

roteiro de inspeção das unidades. Muitos bancos de sangue estavam com o alvará de

funcionamento desatualizados e vários funcionando sem licença (SERINOLLI, 1996).

Diante desse quadro, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária publicou a

Portaria n. 121, (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 24 novo 1995), instituindo, como

norma de inspeção para os órgãos de vigilância sanitária do Sistema Único de Saúde, o

roteiro para inspeção em unidades hemoterápicas. A mesma portaria determina, a todas

as unidades hemoterápicas, o cumprimento das Normas Gerais de Garantia de Qualidade

para Unidades Hemoterápicas.

Baseando-se em normas de qualidade propostas pela Associação Americana de

Bancos de Sangue e pela Organização Internacional para Padronização (ISO), o

documento inclui as seguintes partes: Introdução, Definição, Área física, Equipamentos,

Processamento - Armazenamento e Transporte de sangue, Controle de Qualidade do

produto final, Recursos Humanos, Gerenciamento da Qualidade (Princípios, Garantia de

Qualidade, Normas de Produção, Controle de Qualidade, Auditorias Internas, Validação,

Rastreabilidade, Avaliação do Sistema de Qualidade), Registros e Documentos

(incluindo especificações dos produtos sangüíneos, manual de procedimento operacional

padrão, registros de processamento, registros diários e normas de programas

computadorizados), Gerenciamento de não conformidades (tratamento de erros,

tratamento de queixas e recolhimento de produtos).
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Foi relevante, na melhoria do sistema de vigilância sanitária, a implantação da

Portaria SVS nO 127 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 08 dez. 1995), criando o

Programa Nacional de Inspeção em Unidades Hemoterápicas - PNIUH. Com esse

programa, o Ministério da Saúde treinou 180 técnicos das Secretarias Estaduais e

Municipais, preparando-os para inspecionar bancos de sangue. No primeiro ano de

implantação, foram inspecionadas 400 unidades em todo o Brasil, responsáveis por 90%

das bolsas de sangue utilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Na primeira fase do

PNIUH, quando as 96 ma<ioresunidades-foram visitadas, técnicos das Vigilâncias

Sanitárias Estaduais efetivaram 560 procedimentos administrativos previstos na Lei n.

6.437 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, 20 ago. 1977), sendo 400 recomendações

(71,43%), 50 autos de intimação 8,92%), 30 autos de apreensão (5,35%), 65 autos de

infração (11,60%) e 15 autos de interdição (2,70%). Com-o PNIUH, o Ministério da

Saúde construiu as bases do sistema de vigilância sanitária do sangue no Brasil.

Com a Portaria SVS nO69 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 14 maio 1996), o

Ministério da Saúde publicou as normas de controle de qualidade de bolsas plásticas de

coleta de sangue, insumo crítico na qualidade dos produtos sangüíneos, completando a

Portaria Interministerial MIC/MS n. 003/88 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, de 1. jul.

1988). A Portaria MS n. 1.300 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 27 jun. 1996), criou as

bases para o controle de qualidade dos reagentes diagnósticos utilizados em bancos de

sangue.

° Programa Nacional de Controle de Qualidade dos Medicamentos

Hemoderivados de Uso Humano, estabelecido pela Portaria MS n. 2.419 (DIÁRIO

OFICIAL DA UNIÃO, 17 dez. 1996), implantou as normas de controle de qualidade dos

produtos plasmáticos industriais, assim como definiu as normas gerais e específicas de

produção e.controle de albumina humana, imunoglobulinas e fatores da coagulação.
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Quanto ao papel financiador atribuído ao Ministério da Saúde, a remuneração

dos serviços de hemoterapia é tratada pela Portaria SASIMS n. 170 (DIÁRIO OFICIAL

DA UNIÃO, 28 out. 1994), que aprova os novos conceitos de pagamento dos

procedimentos hemoterápicos na tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do

Sistema.Único de Saúde (SIA-SUS). O pagamento passa a ser realizado por módulos:

Hemoterapia I (módulo de coleta e processamento I), Hemoterapia 11(módulo de coleta

e processamento 11) , Hemoterapia 111 (módulo de coleta e processamento 111),

Hemoterapia IV (módulo sorológico), Hemoterapia V (módulo pré-transfusional),

Hemoterapia VI (módulo transfusional), Hemoterapia VII (sangria terapêutica).
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4. -METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO

Em 1996, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária empreendeu vasta

pesquisa de campo envolvendo 400 unidades do segmento de sangue no Brasil,

responsáveis pela coleta e processamento de aproximadamente 90% dos produtos

sangüíneos utilizados pelo Sistema Único de Saúde. Esse trabalho foi realizado por 180

técnicos das Vigilâncias Sanitárias Estaduais, Municipais e especialistas na área,

englobando todos os estados brasileiros. Cem porcento da equipe foi treinada antes de

percorrer o país. Nessa pesquisa foram incluídos os 96 maiores bancos de sangue do

país, responsáveis por 73% da coleta e do processamento de produtos sangüíneos pagos

pelo Sistema Único de Saúde no ano de 1995. A população estudada, metodologia de

treinamento, elaboração do questionário, inspeção, os pontos avaliados, a comparação

entre as unidades públicas e privadas e a pesquisa sobre produtividade dos Hemocentros

públicos são minuciosamente descritos.

4.1. População estudada

As unidades hemoterápicas estudadas neste trabalho foram escolhidas por

apresentarem maior número de bolsas coletadas no ano de 1995, representando as
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unidades de maior gasto para o Sistema Único de Saúde (DATASUS, dados não

publicados, 1995). Na região Norte do Brasil, foram inspecionadas 6 unidades

hemoterápicas, abrangendo 6 dos 7 Estados da região (exceção de Tocantins),

correspondendo a 94% das bolsas de sangue coletadas na região. As outras 90 unidades

hemoterápicas foram distribuídas pelos demais estados da Federação, sendo 22 unidades

responsáveis por 84% das bolsas coletadas na região Nordeste; 10 unidades responsáveis

por 76% das bolsas coletadas na região Centro-Oeste; 38 unidades responsáveis por 70%

das bolsas coletadas na região Sudeste; 20 unidades responsáveis por 65% das bolsas

coletadas na região Sul. Dos 2.225.062 de bolsas coletadas pelos serviços cadastrados no

Sistema Único de Saúde, esses 96 bancos de sangue responderam por 1.617.732, ou seja,

73% do total coletado ( quadros 4.1 e 4.2).
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Quadro 4.1. Número de unidades hemoterápicas estudadas por região do Brasil -

freqüência absoluta e relativa.

Unidades Hernoteránicas
Região Públicas Privadas TOTAL

do Brasil N* % N % N %

Norte 6 100,00 - - 6 100,00

Nordeste 13 59,10 9 40,90 22 100,00
,

Centro- 5 50,00 5 50,00 10 . 100,00
Oeste

Sudeste 16 42,10 22 57,90 38 100;00

Sul 6 30,00 14 70,00 20 100,00

Total 46 47,92 50 52,08 96 100,00

r , .*N=numero de umdades hemoterápicas estudadas
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Quadro 4.2- Abrangência das 96 unidades hemoterápicas estudadas por estado e região

do Brasil

N°'de coletas das Percentual de
Regiões Estados brasileiros unidades Total de coletas

inspecionadas / no Estado / ano sangue

ano inspecionado

NORTE Acre 3.042 3.042 100
Amapá 7.719 7.719 100

Amazonas 23.619 23.619 100
Pará 26.271 30.020 88

Rondônia 6.550 8.501 77
Roraima 16.306 16.306 100

Sub-total 83.507 89.207 94
NORDESTE Alagoas 13.523 25.458 53

Bahia 53.376 69.639 77
.Ceará 64.770 80.494 80

Maranhão 14.709 14.709 100
Paraíba 15.841 30.561 52

Pernambuco 106.381 106.381 100
Piauí 20.819 20.819 100

Rio Grande do Norte 14.643 14.643 100
Sergipe 9.138 11.985 76

Sub-total 313.200 374.689 84
SUL Paraná 188.502 226.087 83

Santa Catarina 23.954 64.581 37
Rio Grande do Sul 102.053 195.508 52

Sub-total 314.509 486.176 65
SUDESTE Espírito Santo 12.157 35.499 34

Minas Gerais 219.454 231.025 95
Rio de Janeiro 193.361 217.165 89

São Paulo 337.347 602.417 56
sub-total 762.319 1.086.106 70

CENTRO- Distrito Federal 30.168 42.134 72
OESTE Goiás 70.352 93.232 75

Mato Grosso 18.137 21.432 85
Mato Grosso do Sul 25.540 32.086 80

sub-total 144.197 188.884 76
TOTAL GERAL 1.617.732 2.225.062 73

Fonte: DATASUS-1995.
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4.2. Metodologia de treinamento

Foram realizados 6 cursos de treinamento para os 180 técnicos do PNIUH, com

carga horária de 80 horas e aproximadamente 30 alunos por turma, coordenados pelo

autor e ministrados na Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, o hemocentro

que mais coleta no país. Estes cursos foram assistidos por técnicos de vigilância sanitária

e especialistas, todos indicados pelos Secretários Estaduais de Saúde. Só foram

admitidos no curso profissionais de nível superior com formação básica em medicina,

enfermagem, farmácia bioquímica, biomedicina e biologia. Foram abordados todos os

tópicos da Portaria MS n. 1376 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 novo 1993) e do

roteiro de inspeção para unidades hemoterápicas.

°programa teórico do curso abrangeu os seguintes temas: Programa Nacional

de Sangue, onde foram discutidos os aspectos da política e organização do Sistema

Nacional de Sangue, assim como as legislações específicas do setor; aspectos relativos à

captação e seleção de doadores, incluindo a forma adequada de coleta do sangue;

processamento do sangue, tendo sido apresentados os métodos adequados de

fracionamento de sangue e obtenção de componentes; metodologias especiais de coleta e

processamento do sangue tais como aféreses, auto-transfusão, irradiação de

componentes, redução de leucócitos; armazenamento e transporte de sangue e

componentes; metodologias de controle de qualidade do sangue e componentes; testes

sorológicos realizados na triagem de doadores de sangue, assim como os controles de

qualidades necessários; técnicas de tipagem ABO, Rh e pesquisa de anticorpos

irregulares na bolsa de sangue; técnicas de preparo de sangue e componentes para

transfusão; efeitos adversos da transfusão sangüínea; normas de garantia de qualidade

para unidades hemoterápicas, descritas na Portaria SVSIMS n. 121 (DIÁRIO OFICIAL

DA UNIÃO, 24 novo 1995).
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o programa prático do curso constou de inspeções simuladas no Hemocentro de

São Paulo, onde as equipes preencheram o roteiro de inspeção para unidades

hemoterápicas. A resolução dos casos simulados foi coordenada diretamente pelo autor

desta pesquisa.

4.3. Elaboração do questionário - roteiro de inspeção

o roteiro de inspeção de unidades hemoterápicas foi desenvolvido por uma

equipe de especialistas em medicina transfusional, coordenada pelo autor da pesquisa.

Sua elaboração baseou-se inteiramente na Portaria MS n. 1376 (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 19 novo de 1993), e abordou os seguintes tópicos: Identificação da Unidade;

Responsabilidade Técnica; Dados de Produção'; Atividades Realizadas e Produtos

Preparados; Organização da Unidade Hemoterápica; Controle de Qualidade de Pessoal e

Quantidade de Funcionários por Setor; Controle de Qualidade dos Equipamentos;

Controle de qualidade dos Reativos Imuno-hematológicos e Sorológicos; Controle de

Qualidade das Técnicas Empregadas; Desprezo de Resíduos; Normas Gerais das

Unidades Hemoterápicas; Seleção de Doadores; Coleta de Sangue do Doador; Exames

Laboratoriais no Sangue do Doador; Identificação e Rotulagem da Unidade de Sangue e

seus Componentes; Das Condições de Preparo, Estocagem, Transporte e Validade do

Sangue e seus Componentes; Dos Exames Imuno-hematológicos e Pré-transfusionais no

Receptor e Doador; Da Seleção e Liberação de Sangue e Componentes para Transfusão;

Da Transfusão de Sangue e seus Componentes; Das Reações Transfusionais; Dos

Procedimentos Especiais em Hemoterapia; Informações sobre a Área Física e

Equipamentos Existentes na Unidade.
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4.4. Organização das inspeções

o PNIUH tem por objetivo inspecionar todas as unidades hemoterápicas

públicas e privadas do país que coletam, processam ou executam os testes sorológicos

(hemocentros das capitais, hemocentros regionais, hemonúcleos, unidades de coleta e

transfusão, unidades soro lógicas, postos de coleta, bancos de sangue e serviços

hemoterápicos ).

Essas unidades foram inspecionadas por uma equipe de 4 técnicos, sendo 2 da

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal onde a unidade se localiza, 1 técnico de

Vigilância Sanitária de Estado diferente daquele a ser inspecionado e 1 técnico

especialista indicado pelo Ministério da Saúde. Esses técnicos foram treinados com a

finalidade de estar habilitados a verificar se as unidades hemoterápicas em estudo

cumpriam as Normas Técnicas de Coleta, Processamento e Transfusão de Sangue,

publicadas em dezembro de 1993 pelo Ministério da Saúde (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 19 novo 1993). Para tal, as equipes preencheram o roteiro de inspeção em

unidades hemoterápicas publicado pela Portaria SVS/MS n.121 (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 24 novo 1995), com cópia para o Ministério da Saúde.

O PNIUH foi conduzido por um coordenador nacional (o autor deste trabalho) e

por coordenadores estaduais ligados às vigilâncias sanitárias estaduais. Coube a eles

preparar o cronograma das inspeções e coordenar as equipes junto com o coordenador

nacional do programa. Todas as ações de vigilância sanitária, incluindo as medidas

legais necessárias, foram conduzidas pelos coordenadores estaduais, de acordo com a

Lei Orgânica da Saúde n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e com a Lei n. 6.437

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 20 ago. 1977).
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As inspeções dos 96 bancos de sangue selecionados foram realizadas de março a

junho de 1996. Estabelecidos o cronograma e as equipes responsáveis pela execução das

inspeções, o Ministério da Saúde financiou passagens e diárias; em alguns Estados,

foram utilizados veículos da Fundação Nacional de Saúde. O roteiro de inspeção foi

preenchido no próprio local de inspeção e as equipes permaneceram em média 5 dias em

cada unidade.

4.5. Itens avaliados

Na pesquisa, os 96 bancos de sangue foram avaliados por critérios estabelecidos

na Portaria MS n. 1.376 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 novo 1993). Optou-se por

analisar 08 tópicos considerados imprescindíveis para garantir a segurança do receptor

de uma transfusão de sangue (quadro 4.3). Se pelo menos um deles não fosse praticado

pela unidade hemoterápica, a possibilidade de uma transfusão sangüínea causar danos ao

paciente seria iminente. Desta forma, a ausência de um ou mais destes conduziu o autor

a classificar a unidade em insatisfatória. Os mesmos tópicos foram analisados

separadamente dentro do universo estudado, permitindo assim análises setoriais das

diversas atividades de um serviço de transfusão de sangue.

Triagem clínica de doadores. É um dos pontos de grande interesse para garantir

qualidade aos produtos sangüíneos. O período de "janela imunológica", assim como a

transmissão de doenças não identificadas pelos testes obrigatórios, justificam que os

serviços de Hemoterapia executem adequada seleção de seus doadores. Na pesquisa, foi

avaliada a presença dos critérios para proteção do receptor descritos na Portaria n. 1.376

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 novo 1993). A ausência, na ficha de entrevista do
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doador, de uma ou mais das perguntas relativas à possibilidade de o doador apresentar

riscos de transmissão de uma doença infecciosa ao receptor de sangue foianalisada.

Assepsia no braço do doador de sangue, previamente à coleta. A flora

bacteriana existente na pele pode contaminar o sangue coletado. Este fator associado ao

armazenamento inadequado pode propiciar condições para o crescimento do número de

bactérias nos produtos sangüíneos.

Armazenamento. Por ser produto biológico, o sangue deve ser armazenado em

temperatura adequada, conforme o componente: glóbulos vermelhos- entre 1 e 6 graus

Celsius; plaquetas entre 20 e 24 graus Celsius; plasma e crioprecipitado- a -18 Celsius

ou menos. Essa condição é necessária para manter viável o produto sangüíneo dentro do

prazo de validade estabelecido. Analisou-se se as unidades mantinham as condições

acima estabelecidas.

Testes imuno-hematológicos realizados na bolsa de sangue coletada.

Verificou-se se as unidades pesquisadas realizavam a determinação direta do grupo

ABO com os soros anti-A, anti-B e antiA,B e prova reversa com glóbulos vermelhos AI

e B. A determinação do tipo Rh foi verificada junto com a utilização do soro controle

Rh. A pesquisa de D fraco nas unidades Rh-negativo também foi verificada.

Pesquisa de anticorpos irregulares (PAI). Verificou-se a utilização de glóbulos

vermelhos fenotipados e de método que permita a demonstração de anticorpos

hemolisantes, aglutinantes e sensibilizantes, não devendo ser utilizadas unidades de

plasma com PAI positivas.

Provas sorológicas classificadas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde.

As unidades coletadas devem ser submetidas individualmente a testes sorológicos de alta

75



METODOLOGIA DE CAMPO ~

sensibilidade para a exclusão da AIDS (HIV1 e HIV2), hepatite B, hepatite C, Doença

de Chagas (2 métodos com princípios diferentes), sífilis e o vírus da leucemia

(HTLVI/lI). A determinação do anti-HBc e ALT são obrigatórios. Outros testes são

recomendados pelo Ministério da Saúde como: para malária, em zona endêmica,

detecção de hemoglobinas anormais e pesquisa do citomegalovírus.

Identificação das bolsas de sangue e componentes. O rótulo de uma bolsa de

sangue deve conter o nome e endereço da instituição coletora, o nome e o volume

aproximado do produto hemoterápico, identificação numérica ou alfanumérica, nome e

quantidade do anticoagulante, data da coleta, temperatura de estocagem, data de validade

do produto, grupo sangüíneo ABO e Rh, bem como o resultado dos testes sorológicos

individuais.

Testes exigidos pelo Ministério da Saúde para o preparo de uma unidade de

sangue para a transfusão. Devem ser executadas a retipagem direta ABO da bolsa a ser

transfundida, adeterminação dos grupos sangüíneos ABO e Rh, a pesquisa de anticorpos

irregulares na amostra do receptor e a prova de compatibilidade maior.
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Quadro 4.3 - Tópicos analisados na classificação das unidades hemoterápicas

estudadas.

Pontos analisados Conteúdo
1. Triagem clínica de doadores de sangue. Todos os pontos estabelecidos na Portaria n.

1376 para proteção ao receptor, incluindo os
critérios de risco para transmissão de doenças
infecto-contagiosas.

2. Coleta do sangue. Realização de procedimentos de assepsia no
braço do doador.

3. Armazenamento do sangue e Critérios estabelecidos na Portaria MS n. 1376
componentes. para temperatura de armazenamento do sangu~_.

e componentes.
4. Testes imuno-hematológicos da bolsa Todas as provas exigidas pela Portaria n. 1376,
do doador. ou seja tipagem direta (utilizando soros anti-A,

anti-B e anti AB) e reversa do sistema ABO, Rh
com pesquisa de D fraco nas bolsas Rh-
negativo.

5. Pesquisa de anticorpos irregulares na Pesquisa de anticorpos irregulares utilizando
bolsa do doador. como reativos glóbulos vermelhos fenotipados.
6.Testes sorológicos feitos de forma Para AIDS (HIV 1 e 2), Hepatite B (HBsAg e
individual em cada bolsa de sangue. anti-HBc), Hepatite C (anti-HCV), ALT,

Chagas (no mínimo duas técnicas), Sífilis,
HTL V IIII, incluindo a utilização dos controles
de qualidades positivos e negativos.

7. Identificação da bolsa de sangue e O rótulo deve conter: nome e endereço da
componentes. instituição coletora, nome e volume aproximado

do produto hemoterápico, identificação
numérica ou alfanumérica, nome e Quantidade
do anticoagulante, data da coleta, temperatura
de estocagem, data de validade do produto,
grupo sangüíneo ABO e Rh, resultado dos testes
sorológicos individuais.

8. Preparo para a transfusão. Pesquisa de Inclui a reclassificação direta do grupo ABO na
anticorpo irregular na amostra do bolsa do doador e determinação do grupo ABO
receptor. e Rh na amostra do receptor. Inclui a pesquis~.~,·
Prova de compatibilidade. identificação de anticorpos irregulares. Inclu(~cf'

prova de compatibilidade maIOr entre os
glóbulos vermelhos do doador e o soro do
receptor com todas as etapas: centrifugação
imediata, incubação a 37 graus e teste de
antiglobulina humana.
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4.6. Comparação entre as unidades públicas e privadas

Neste estudo comparou-se a qualidade das unidades hemoterápicas construídas

pelo governo federal com as unidades privadas. As 96 unidades foram avaliadas

conforme descrito no tópico 4.5, os resultados tabulados e o tratamento estatístico

realizado.

4.7. Pesquisa sobre produtividade nos hemocentros públicos

Das 96 unidades hemoterápicas públicas e privadas, realizou-se um estudo

adicional envolvendo 11 hemocentros públicos de todas as regiões brasileiras: 2 na

região Norte (18,18%), 4 na região Nordeste (36,36%), 2 na região Centro-Oeste

(18,18%), 2 na região Sudeste (18,18%) e 1 na região Sul (9.;09%).

Os hemocentros do estados do Amazonas e Pará são os maiores da região Norte.

Os hemocentros de Pernambuco e da Bahia são os maiores da região Nordeste, sendo

incluídos na pesquisa os hemocentros do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O

hemocentro de Brasília é o maior da região Centro-Oeste, sendo o hemocentro do Mato

Grosso também incluído. Os hemocentros de São Paulo e de Minas Gerais são os

maiores da região Sudeste, e o do Paraná o maior da região Sul. Esses 11 hemocentros

coletam juntos aproximadamente 33,00% das bolsas de sangue utilizadas pelo Sistema

Único de Saúde.

Outro questionário reproduzido em anexo foi utilizado nesta pesquisa. Ele foi

enviado às instituições participantes e preenchido pelo Diretor Técnico de cada unidade
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hemoterápica. Foi didaticamente dividido em cmco seções: organização, serviços,

tecnologia, recursos humanos e produção.

Na seção organizacional, foram coletados dados referentes a identificação,

entidade mantenedora, estrutura jurídica, ano de criação e organograma. Na mesma

seção, verificou-se ainda quanto à existência ou não de manuais de organização

descrevendo funções, atividades e serviços executados; de manual e procedimentos

operacionais detalhados e de manual de qualidade descrevendo as políticas e operação

do sistema de qualidade da instituição; de coleta de informações sobre o sistema de

qualidade e sobre auditorias internas e seu sistema de documentação. Investigaram-se

ainda a formação básica dos responsáveis pelas seguintes chefias : unidade de captação

de doadores, de coleta de sangue, processamento, estoque e liberação de sangue,

sorologia, tipagem sanguinea do doador, imuno-hematologia, garantia de qualidade do

sangue e componentes, aférese, biosseguranca, preparo do sangue e ambulatório

transfusional; a existência de laboratórios de controle de qualidade de sangue, sorologia

e imuno-hematologia; a participação do hemocentro em programas externos de controle

de qualidade em sorologia e imuno-hematologia e se este realiza controle de qualidade

bacteriológico nos produtos sangüíneos. Verificou-se a existência de cadastro de.

doadores especiais e de repetição.

Na seção de serviços executados no banco de sangue, foram coletadas

informações sobre a realização ou não de captação e triagem de doadores, coleta interna

e/ou externa de sangue, coleta por aférese, autotransfusão (pré- e intra-operatória),

fracionamento do sangue, irradiação, redução de leucócitos, tipagem de sangue, exames

sorológicos, peR, fenotipagem eritrocitária, criopreservação de hemácias raras, exames

confirmatórios de doadores positivos e duvidosos, atendimento e orientação médica para

os doadores com sorologia positiva confirmada e ambulatório de transfusão. Os serviços

de hematologia foram avaliados quanto à presença ou não de ambulatórios de anemias,
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doenças hemorrágicas, hemofilia, talassemia, onco-hematologia, quimioterapia,

transplante de medula óssea, laboratório de hemostasia, imunopatologia, hematologia

geral, cariótipos,·preparo e de preservação de medula óssea, de histocompatibilidade e

enfermaria de hematologia. Pesquisou-se também a presença rotineira, nos estoques, de

componentes sangüíneos negativos para citomegalovírus e de hemácias fenotipadas.

Quanto à tecnologia, pesquisou-se a presença de processos de automação no

fracionamento de sangue, tipagem e sorologia, áreas que apresentam grande:quantidade

de procedimentos repetitivos. Foram estudados os métodos de fracionamento de sangue

utilizados (sedimentação pela gravidade, centrifugação com obtenção de plasma rico em

plaquetas ou centrifugação com obtenção da camada leuco-plaquetária). A tecnologia

utilizada no armazenamento central de sangue e componentes foi avaliada pesquisando o

número de motores das câmaras frias, a presença de gerador e sistema automático

contínuo de controle de temperatura com alarme sonoro e visual. Foram verificados os

equipamentos utilizados para a estocagem de plaquetas.

Os recursos humanos foram avaliados em número e qualificação. Verificou-se o

número total de funcionários e local de trabalho: se área administrativa ou técnica.

Computou-se o número de pessoas que trabalham especificamente nas atividades de

captação de doadores, triagem e coleta, fracionamento, tipagem, sorologia, estoque e

distribuição. O nível de escolaridade dos hemocentros estudados foi tabulado e seu

percentual comparado. A média salarial foi comparada..

Na seção referente aos dados de produção, verificou-se o perfil dos candidatos à

doação de sangue classificando-os em voluntários, de reposição, convocados. Doadores

voluntários são doadores espontâneos, que comparecem ao serviço de coleta por livre

vontade. Doadores de reposição são aqueles convocados por familiares ou amigos de

pacientes em tratamento médico-hospitalar. Doadores convocados são aqueles chamados
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pelo serviço de hemoterapia por carta ou meios de comunicação de massa. Avaliou-se o

percentual de candidatos aptos e inaptos à doação de sangue, assim como o número de

coletas realizadas. Estudou-se o número total de componentes sangüíneos obtidos no ano

de 1995, especificamente, quantidade de sangue total, concentrado de hemácias,

plaquetas, leucócitos, crioprecipitado, plasma simples, plasma fresco congelado,

concentrado de hemácias lavadas, componentes pobres em leucócitos e componentes

irradiados. Analisou-se a produção de testes no laboratório de sorologia e o percentual

de exames positivos para HIV, hepatite B, hepatite C, ALT, anti-HBc, HTLVIIII, sífilis,

Chagas e malária. Estudou-se o número total de bolsas de componentes sangüíneos

descartadas por problemas de qualidade, bem como o número de hospitais e leitos

atendidos, discriminados em públicos, privados, conveniados ao Sistema Único de

Saúde e privados.

Com base nos dados obtidos nesse questionário, foram estudados os indicadores

de produtividade, comparando-os entre os hemocentros. Calculou-se o índice de

fracionamento de componentes para todos os hemocentros estudados, obtido pela

divisão do número de componentes processados pelo número de bolsas coletadas no

mesmo período. Dividindo-se o número de bolsas de sangue processadas ao ano pelo

número total de funcionários do hemocentro em equivalentes a 40 horas, obteve-se o

número de bolsas processadas por funcionário equivalente a 40 horas. O número de

bolsas processadas por funcionário equivalente a 40 horas do ciclo do sangue, também

foi estudado. Por último, comparou-se o número de testes sorológicos realizados por

bolsa coletada no mesmo período.
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4.8. Métodos estatísticos utilizados

Inicialmente, as variáveis analisadas foram estudadas descritivamente através de

freqüências absolutas e relativas. Para comparar as regiões e os estados estudados em

seus diferentes aspectos, utilizou-se o teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Para

avaliar as correlações, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman. O nível de

significância utilizado para os testes foi de 5% (SIEGEL, 1975).

'.'.j. -Ó,
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5. - RESULTADOS DAS PESQUISAS REALIZADAS

5.1. Resultado da pesquisa realizada nas 96 unidades hemoterápicas

Das 96 unidades (100,00%) hemoterápicas estudadas no Brasil, 59 (61,46%)

foram consideradas satisfatórias e 37 (38,54%) insatisfatórias. Na região Norte, de 6

unidades (100,00%) investigadas, 2 unidades (33,33%) foram satisfatórias e 4 (66,67%)

insatisfatórias. Na região Nordeste, com 22 unidades (100,00%) 'investigadas, 12

(54,54%) foram satisfatórias e 10 insatisfatórias (45,45). Das 10 unidades (100,00%)

estudadas na região Centro-Oeste, 5 (50,00%) foram insatisfa~~~~~(;~Bm 38 unidades

(100,00%) pesquisadas na região Sudeste, 23 (60,53%) demollstr:~tâm ser satisfatórias e
)j," "

15 (39,47%) insatisfatórias. Na região Sul, com 20 unidades 0'00,00%) pesquisadas, 17

unidades (85,00%) foram satisfatórias e 3 (15,00%) insatisfatórias (tabela 1). Não houve

diferença estatística significativa entre as regiões do Brasil (p=0,086).

A tabela 2 mostra o resultado da pesquisa realizada nos estados da região Norte.

Nos Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, investigou-se 1 unidade hemoterápicapor

estado, sendo todas consideradas insatisfatórias. No Amazonas e Pará, as duas unidades~'

estudadas foram consideradas satisfatórias.
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Os resultados obtidos nos estados da região Nordeste estão ilustrados na tabela

3. Foram consideradas satisfatórias todas as unidades inspecionadas nos estados do

Ceará (2 unidades-100,00%), Maranhão (2 unidades-100,00%) e Rio Grande do Norte (3

unidades-100,00%). Das 2 unidades (100,00%) estudadas em Alagoas, 1 (50,00%) foi

considerada insatisfatória. Na Bahia, foram inspecionadas 8 unidades (100,00%), sendo

4 (50,00 %) insatisfatórias. Nos estados da Paraíba (1 unidade-100,00%), Pernambuco (2

unidades-100,00%), Piauí (1 unidade-100,00%) e Sergipe (1 unidade-100,00%), todas as

unidades hemoterápicas foram consideradas insatisfatórias.

Das 10 unidades (100,00%) estudadas na região Centro-Oeste, sendo 1 no

Distrito Federal, 6 em Goiás, 1 no Mato Grosso e 2 no Mato Grosso do Sul, 5 (50,00%)

foram consideradas insatisfatórias. Em Goiás, 2 unidades (33,33%) foram insatisfatórias.

Em Mato Grosso, 1 unidade (100,00%) e no Mato Grosso do Sul, 2 unidades (100,00%)

foram insatisfatórias (tabela 4).

Na região Sudeste, a única unidade investigada no Estado do Espírito Santo foi

insatisfatória. Em Minas Gerais, 6 unidades foram satisfatórias (35,29%) e 11 (64,71%)

foram consideradas insatisfatórias. No Rio de Janeiro, 4 unidades (57,14%) foram

satisfatórias e 3 (42,86%) insatisfatórias. Em São Paulo 11 unidades (84,61%) foram

satisfatórias e 2 (15,39%) insatisfatórias (tabela 5).

Os resultados das investigações realizadas na região Sul são apresentados na

tabela 6. As 9 unidades (100,00%) estudadas no estado do Paraná e as 2 unidades

(100,00%) estudadas em Santa Catarina foram satisfatórias. No Rio Grande do Sul, 6

(66,66%) foram consideradas satisfatórias e 3 (33,33%) insatisfatórias.

A tabela 7 mostra os resultados encontrados nas unidades estudadas quanto aos

critérios de proteção ao receptor de sangue, estabelecidos na ficha de triagem clínica do
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doador. Eles indicam que em 63 unidades (65,62%), todos os critérios estabelecidos

estão presentes na ficha de triagem do doador, enquanto que, nas 33 restantes (34,38%),

não estão estabelecidos de forma completa.

Das 96 unidades hemoterápicas estudadas, 94 (97,91 %) executam a assepsia no

local da punção venosa antes da sangria. Em 2 unidades (2,09%) não se observou a

execução desse procedimento ( tabela 7 ).

Quanto aoarmàzenamento, em 86 unidades pesquisadas (89,58%) o sangue e

seus componentes eram estocados em temperatura apropriada. Em 10 (10,42%) não

eram armazenados de forma adequada (tabela 7).

A 'realização de testes imuno-hematológicos no doador de sangue (tipagem ABO

e Rh, pesquisa de D fraco), em 77 unidades (80,20%) era feita adequadamente e em 19

(19,80%) 'de forma incompleta. A pesquisa de anticorpos irregulares na amostra do

doador de sangue era realizada em 70 unidades (72,92 %) e não realizada em 26

(27,08%) (tabela 7).

Testes sorológicos completos na amostra de sangue do doador eram realizados

por 75 unidades hemoterápicas (78,12%) enquanto que 21 (21,88%) não os realizavam

(tabela 7). Destes últimos, 12 (12,50%) não realizavam a pesquisa de anticorpos para o

HTLV IIII, 6 (6,25%) para a detecção da Doença de Chagas, 7 (7,29%) a determinação

de ALT, 6 (6,25%) a pesquisa de anti-HBc, 3 (3,12%) a pesquisa de anti-HCV, 2

(2,08%) a determinação de HIV e HBsAg. Em 2 unidades (2,08%), nenhum teste era

realizado (tabela 8).

A identificação das bolsas de sangue mostrou-se adequada em 91 unidades

(94,79%) e inadequada em 5 unidades - 5,21%(tabela 7).
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Testes pré-transfusionais completos incluindo a reclassificação direta do grupo

ABO na bolsa de sangue, determinação do grupo ABO e Rh, pesquisa de anticorpos

irregulares na amostra de sangue do receptor e prova cruzada eram feitos em 56

unidades pesquisadas (58,33%) ao passo que 40 (41,67%) realizavam-nos de forma

incompleta (tabela 7).

5.2. Resultado comparativo entre as unidades públicas e privadas

A tabela 1 mostra o resultado das inspeções comparando as instituições públicas

e privadas por região do Brasil. Na região Norte, das 6 unidades avaliadas (100%), 2

unidades públicas (33,33%) foram satisfatórias e 4 (66,67%) insatisfatórias. Na região

Nordeste, das 22 unidades avaliadas (100,00%), 7 unidades públicas (31,81%) e 5

privadas (22,73%) foram satisfatórias; 5 unidades públicas (22,73%) e 5 privadas

(22,73 %) foram insatisfatórias. Na região Centro-Oeste, das 10 unidades avaliadas

(100,00%), 1 unidade pública (10,00%) e 4 privadas (40,00%) foram satisfatórias; 1

unidade pública (10,00%) e 4 privadas (40,00%) foram insatisfatórias. Na região

Sudeste, das 38 unidades avaliadas (100,00%), 15 unidades públicas (39,47%) e 8

privadas (21,06%) foram satisfatórias; 1 unidade pública (2,63%) e 14 unidades privadas

(36,84%) foram insatisfatórias. Na região Sul, das 20 unidades avaliadas (100,00%), 6

unidades públicas (30,00%) e 11 unidades privadas (55,00%) foram satisfatórias; 3

unidades privadas (15,00%) foram insatisfatórias.

Das 96 unidades avaliadas (100,00%) em todas as regiões do Brasil, 31 unidades

públicas (32,30%) e 28 unidades privadas (29,16%) foram satisfatórias; 11 unidades

públicas (11,46%) e 26 unidades privadas (27,08%) foram consideradas insatisfatórias.
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Nas diversas regiões do país, não houve diferença estatística significativa entre as

31 (32,30%) unidades públicas satisfatórias e as 28 (29,16%) unidades privadas

satisfatórias (p=0,110). Porém, houve diferença estatística significativa comparando-se

as 11 unidades públicas insatisfatórias (11,46%) com as 26 unidades privadas

insatisfatórias (27,08%) (p=0,002).

Os resultados obtidos nas CInCOregiões do Brasil demonstram que houve

diferença estatística significativa entre as 31 unidades públicas satisfatórias (32,30%) e

as 11 unidades insatisfatórias (11,46%) (p=0,006). Não houve, porém, diferença
li;

estatística significativa entre as 28 unidades privadas satisfatórias (29,16%) e as 26

insatisfatórias (27,08%) (p=O,l08).

As tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 apresentam os resultados da comparação entre as

unidades públicas e privadas por estado brasileiro.

5.3-Resultado da pesquisa realizada nos 11hemocentros públicos nacionais.

Dos 11 hemocentros estudados, 9 são fundações públicas de administração

indireta e 2 de administração pública direta (tabela 9). Não houve diferença estatística

significativa entre as regiões do Brasil (p=1,000).

A tabela 10 mostra o tempo de funcionamento dos hemocentros pesquisados,i/' "

sendo 2 com até 5 anos de funcionamento, 4 entre 6 e 10 anos de funcionamento, 3 ~ntre:;'

10 e 15 anos de funcionamento e 2 entre 15 e 20 anos de funcionamento. Não houve

diferença estatística significativa (p=0,925) entre as regiões brasileiras. ,}\j~,j
:,
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Organograma atualizado foi encontrado em 7 unidades. Em 4 hemocentros não

estava atualizado, sendo 2 da região Norte, 1 da região Centro-Oeste e 1 da região

Sudeste (tabela 11). Não houve diferença estatística significativa (p=O,903) entre as

regiões do Brasil.

Manuais de organização não existiam em 5 unidades investigadas, sendo 1 na

região Norte, 3 na região Nordeste e 1 na região Centro-oeste, não havendo diferença

estatística significativa (p=O,671) entre as regiões. Manuais operacionais não foram

encontrados em 6 hemocentros, sendo 1 na região Norte, 3 na região Nordeste e 2 na

região Centro-Oste, não havendo diferença estatística significativa (p=O,307) entre as

regiões. Apenas 3 unidades possuíam manuais de qualidade, sendo 1 na região Norte e 2

na região Sudeste, não havendo diferença estatística significativa (p=O,091) entre as

regiões (tabela 12).

Cadastros de doadores especiais e de repetição foram encontrados em 6 unidades

(54,54%), enquanto 5 hemocentros (45,46%) não os possuíam (tabela 13). Não houve

diferença estatística significativa (p=O,113) entre as regiões do Brasil.

A tabela 14 contém dados referentes à formação básica dos responsáveis pelas

áreas de captação de doadores, coleta de sangue, processamento, estoque e liberação,

sorologia, tipagem sangüínea, imuno-hematologia, garantia de qualidade do sangue,

aférese, biossegurança, preparo do sangue para transfusão e ambulatório transfusional.

Laboratórios de controle de qualidade em sorologia, imuno-hematologia e de

sangue e componentes estão organizados em apenas 3 hemocentros, sendo 1 da região

Norte, 1 da região Sudeste e 1 da região Sul. Na região Centro-Oeste, 1 unidade possui.".

laboratórios de imuno-hematologia e de sangue e componentes, não havendo diferença

estatística significativa (p=l,OOO) entre as regiões (tabela 15). Dos 11 hemocentros
'- ,
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pesquisados, 10 participam de programas de controle de qualidade externo em sorologia,

com exceção de 1 na região Norte. Todos participam de programa de controle de

qualidade externo em imuno-hematologia (tabela 16). Controle de qualidade bacteriano

é realizado por 5 (45,00%) das unidades pesquisadas, ao passo que 6 unidades (55,00%)

não o realizam (tabela 17), sendo 1 da região Norte, 4 da região Nordeste e 1 da região

Centro-Oeste, não havendo diferença estatística significativa (p=0,113) entre as regiões

do Brasil. A tabela 18 indica que 2 hemocentros possuem sistema de qualidade

implantado: 1 da região Norte e 1 da região Sudeste. Auditorias internas são realizadas

rotineiramente em apenas 1 unidade da região Sudeste.

Todos os hemocentros estudados realizam serviços de captação de doadores de

sangue, triagem, coleta de sangue, coleta externa com equipe móvel, fracionamento,

tipagem, testes soro lógicos e atendimento para orientação médica ao doador com testes

sorológicos positivos. Dos 11 hemocentros, 10 (90,91 %) realizam testes sorológicos

confirmatórios no doador de sangue, 2 (18,18%) executam a técnica de PCR e 8

(72,73%) possuem ambulatório médico especializado para atendimento e seguimento de

doadores. Quanto aos serviços de imuno-hematologia, 9 (81,82%) executam

fenotipagem eritrocitária e 2 (18,18%) criopreservação de hemácias raras.

Procedimentos de aférese são realizados por 3 hemocentros (27,28%). Autotransfusões

pré-depósito e intra-operatória são realizadas respectivamente por 6 (54,54%) e 1

(9,09%) hemocentros. Serviços de irradiação de sangue e redução de leucócitos com

utilização de filtros são realizados respectivamente por 2 (18,18%) e 7 (63,63%)

hemocentros (tabela 19).

Dos 11 hemocentros pesquisados, 10 unidades (90,91 %) possuem ambulatórios

de anemia, doença hemorrágicas e de hemofilia. Oito unidades (72,73 %) possuem

ambulatório de talassemia, 7 (63,63%) de onco-hematologia e 7 (63,63%) de

quimioterapia. Entre as unidades estudadas, 10 (90,91 %) possuem laboratório de
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hemostasia, 4 (36,36%) de .irnunopatologia, 10 (90,91%) de hematologia geral e 3

(27,27%) de cariótipos. Serviços de transplante de medula óssea, laboratório de

criopreservação de medula, ambulatório pré e pós-transplante e central de internação de

transplante existem em apenas 1 hemocentro (9,09%) da região Sudeste. Enfermaria de

hematologia existe em 4 hemocentros (36,36%), sendo 1 na região Norte, 2 na região

Nordeste e 1 na região Sudeste. Laboratório de HLA (antígeno de histocompatibilidade)

está organizado em 2 unidades (18,18%), sendo 1 da região Nordeste e 1 da região

Sudeste (tabela 20).

Quanto ao fracionamento e estoque de sangue, os hemocentros estudados

utilizam centrífuga refrigerada para o fracionamento do sangue, não sendo empregado o

método de sedimentação. Em todas as unidades, a obtenção de componentes é realizada

de forma manual, embora 2 unidades estejam implantando tecnologia de automação.

Em todas as unidades, as plaquetas são obtidas pelo método do plasma rico em

plaquetas, porém, 2 unidades (uma na região Norte e outra na região Sudeste) realizam

pesquisa para obtenção pelo método do "buffy coat". Quatro hemocentros estudados

(36,36%) possuem câmaras frias para estocar sangue com 2 motores e gerador e quatro

(36,36%) possuem equipamento com 1 motor e gerador. Em 1 unidade, o sangue é

armazenado em câmara fria com 1 motor e sem gerador, enquanto 2 unidades utilizam

refrigerador comum para banco de sangue sem gerador, não havendo diferença

estatística (p=1,000) entre as cinco regiões do Brasil (tabela 21). Todos os hemocentros

estudados utilizam agitadores de plaquetas para o armazenamento desses componentes;

porém, nenhum deles utiliza incubadores para manter constante a temperatura de

armazenamento. Nenhum dos hemocentros estudados mantém regularmente em seus

estoques componentes com pesquisa de anti-citomegalovírus negativa. Três unidades

(27,27%) mantêm regularmente em seus estoques concentrados de hemácias .>

fenotipados, sendo 1 na região Nordeste e 2 na região Sudeste (tabela 22).
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Quanto aos equipamentos utilizados para a realização de testes nos laboratórios.

deimuno-hematologia e sorologia, dez unidades (90,91%) possuem equipamentos semi-

automáticos para a realização de tipagem sangüínea, sendo que 1 hemocentro (9,09%)

na região Sudeste possui equipamento totalmente automatizado (tabela 23). Para os

testes sorológicos, as 11 unidades (100%) possuem leitoras, incubadores e lavadoras

automáticas. Seis unidades possuem pipetadores automáticos para grande rotina (tipo

Hamilton® ), sendo 1 na região Norte, 2 na região Nordeste, 2 na região Sudeste e 1 na

região Sul, Nove unidades (81,82%) possuem processador bioquímico automático para a

realização de AL T (tabela 24).

o número de funcionários existentes nos hemocentros estudados (equivalente a

40 horas) é apresentado na tabela 25, onde pode-se notar que o percentual dos que

trabalham na área técnica variou de 56,25% (Distrito Federal) a 77,41 % (Bahia) e de

22,59% (Bahia) a 43,75% (Distrito Federal), na área administrativa, sendo a diferença

estatística significativa (p=0,046) entre os hemocentros estudados.

Na tabela 26, observa-se que o número de funcionários do ciclo do sangue

(captação, coleta, fracionamento, estoques, sorologia e imuno-hematologia) por

hemocentro estudado (equivalente a 40 horas) variou de 30,50 (Mato Grosso) a 303,00

(São Paulo).

o nível de escolaridade dos funcionários dos hemocentros estudados (tabela 27)

mostra que o percentual sem nível superior variou de 50,37% (São Paulo) a 85,07%

(Distrito Federal). O percentual de funcionários que possuem nível superior variou de

12,68% (Distrito Federal) a 47,42% (Amazonas). O percentual de funcionários com

mestrado variou de 0,00% (Pará e Mato Grosso) a 3,10% (São Paulo), e com doutorado

de 0,00% (Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Mato Grosso) a 2,51 % (São
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Paulo). A diferença estatística encontrada (p=0,001) foi significativa entre os

hemocentros estudados.

A tabela 28 apresenta a média salarial (disponível em 1hemocentros) referente

ao ano de 1995, que varia de R$ 250,00 (Rio Grande do Norte) a R$ 1.411,76 (São

Paulo).

A tabela 29 mostra o perfil dos doadores de sangue nos 11 hemocentros

estudados, classificados em doadores espontâneos, doadores de repetição e doadores
I

convocados. Em 7 hemocentros (63,63%), o percentual de doadores espontâneos foi

inferior a 50,00% (de 4,5% a 47,90%). A diferença estatística encontrada (p=0,001) foi

significativa. Houve correlação positiva (rs=0,8182 e p=0,0021) entre o percentual de

doadores voluntários (tabela 29) e o percentual de aptidão dos doadores de sangue

(tabela 30).

A tabela 30 apresenta o número de coletas realizadas em 1995: 942 (Mato

Grosso), 2.422 (Paraíba), 16.195 (Rio Grande do Norte), 16.211 (Distrito Federal),

17.148 (Paraná), 23.802 (Amazonas), 29.434 (Pará), 33.107 (Bahia), 67.195

(Pernambuco), 143.228 (Minas Gerais), 223.078 (São Paulo). A freqüência relativa de

doadores inaptos na triagem clínica foi de 13,84% (Rio Grande do Norte), 17,20%

(Pernambuco), 19,00% (São Paulo), 19,28% (Mato Grosso), 20,66% (Pará), 21,12%

(Amazonas), 22,77% Bahia), 22,94% (Paraná), 32,78% (Distrito Federal), 33,31%

(Minas Gerais), 37,24% (Paraíba), havendo diferença estatística significativa (p=O,OOl).

O percentual de coletas realizadas em postos fixos variou de 54,13% (Mato Grosso) a

99,98% (Bahia). Em postos volantes, a percentagem variou de 0,12% (Bahia) a 45,87%

(Mato Grosso) nos hemocentros investigados, havendo diferença estatística significativa.
(p=O,OOl), (tabela 31).
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A freqüência absoluta e relativa de sangue e componentes processados nas

unidades hemoterápicas estudadas é mostrada na tabela 32. O percentual de produção de

sangue total variou de 0,05% (Amazonas) a 25,07% (Paraíba) do total de

hemocomponentes. Já o percentual de concentrado de hemácias variou de 29,83% (São

Paulo) a 45,83% (Bahia), sendo o hemocomponente mais freqüentemente processado. O

percentual de produção de crioprecipitado variou de 1,51% (Bahia) a 19,55% (Mato

Grosso). Apenas 3 hemocentros (33,33%) processam componentes pobres em leucócitos

e 2 (18,18%) produzem hemocomponentes irradiados. Houve diferença estatística

significativa (p<0,001) entre os hemocentros estudados.

No tocante à freqüência relativa de testes sorológicos positivos na triagem de

doadores de sangue dos hemocentros estudados, ano de 1995 (tabela 33), a pesquisa de

anti-HIV com resultado positivo variou de 0,1% (Pernambuco e Paraíba) a 1,44 (São

Paulo). A sorologia positiva para hepatite B variou de 0,24% (Rio Grande do Norte) a

1,68% (Paraná). Os testes de triagem positivos para a hepatite C variaram de 0,8%

(Paraná) a 1,69% (Pará). Alanina aminotransferase (ALT) realizada em 9 (81,82%) dos

11 hemocentros estudados (100,00%) apresentava-se alterada em 0,78% (Distrito

Federal), chegando a 4,26% (São Paulo). A sorologia para o anti-HBc realizada em 10

(90,91) das 11 unidades pesquisadas (100,00%), mostrou-se positiva em 4,93% (Pará) a

17,62% (Paraná). O teste de triagem positivo para anti-HTLV IIII variou de 0,19%

(Paraná) a 0,85% (Pará). A triagem sorológica para sífilis apresentou-se positiva em

0,35% (Rio Grande do Norte) chegando a 2,6% (Mato Grosso). Os testes para a detecção

de Doença de Chagas foram positivos em 0,10% ( Pernambuco) com percentual máximo

de positividade de 1,46% (São Paulo). Somente 2 hemocentros realizavam testes de

triagem para malária, sendo a positividade encontrada de 0,40% no Pará e de 2,9% em

Mato Grosso. Houve diferença estatística significativa entre os hemocentros estudados

para todos os índices de positividade sorológica (p<0,001).
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A tabela 34 mostra o número de exames soro lógicos realizados nos hemocentros

estudados no ano de 1995, com variação de 4.249 (Paraíba) a 3.072.507 (São Paulo).

o percentual de bolsas de hemo componentes descartados por problemas de

qualidade, incluindo as perdas sorológicas (tabela 35), disponível em 5 (45,45%) dos 11

hemocentros (100,00%), variou de 9,3% (Pernambuco) a 16,0% (Distrito Federal).

Houve diferença estatística significativa entre os hemocentros pesquisados (p=0,001).

Na tabela 36, observa-se o número de hospitais e de leitos hospitalares atendidos

regularmente pelos hemocentros estudados em 1995, sendo que o hemocentro que

atende a maior número de hospitais (270) e de leitos hospitalares (21.000) é o de São

Paulo.

o índice de fracionamento, demonstrado na tabela 37, variou de 1,53 na Paraíba

a 2,85 no Pará.

A comparação do número de bolsas processadas por funcionário nos 11

hemocentros estudados variou de 28,93 na Paraíba a 685,13 em São Paulo (tabela 38).

Comparando o número de bolsas processadas por funcionário do ciclo do sangue, houve

variação de 75,28 em Mato Grosso a 1.695,86 em São Paulo (tabela 39), havendo

correlação positiva (rs=0,88571 e p=0,0188) com os níveis salariais descritos na tabela

28. Também houve correlação positiva (rs=0,686 e p=0,041) entre o número de bolsas

processadas por funcionário do ciclo do sangue (tabela 39) e o percentual de

funcionários de nível superior, mestrado e doutorado (tabela 27).

o número de testes sorológicos realizados por bolsa coletada nos 11 hemocentros

investigados foi de 6,23 (Amazonas), 6,71 (Paraná), 7,00 (Pernambuco e Paraíba), 9,22
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(Bahia), 9,55 (Minas Gerais), 11,39 (Rio Grande do Norte), 12,40 (Pará), 13,77 (São

Paulo), 19,32 (Distrito Federal) e 19,91 (Mato Grosso) (tabela 40).
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6. - Discussão

6.1. - Dos resultados da pesquisa realizada nas 96 unidades hemoterápicas

Após o relatório Cazal (CAZAL, 1969) sobre a qualidade dos bancos de sangue

no Brasil, não encontramos na literatura nenhum outrotrabalho abrangente sobre o tema.

No final de 1997, o Ministério da Saúde solicitou, através da OPAS- Organização Pan-

americana de Saúde, a presença de técnicos canadenses para realizarem um diagnóstico

sobre a situação dos hemocentros brasileiros. O resultado não foi divulgado até o

momento.

Tema sempre em evidência nos meios de comunicação, a situação dos bancos de

sangue é reflexo da econorn:iado país e da escassa quantidade de recursos financeiros

para o setor de saúde. Porém, a falta de recursos financeiros justifica apenas em parte a

realidade encontrada. O Sistema Único de Saúde está pouco estruturado na maioria dos

estados e municípios, onde os critérios de planejamento e operação de um centro de

atenção primária e os centros especializados são os mesmos. A rede de hematologia e

hemoterapia pública no Brasil está em grande parte construída e é hoje responsável por

quase 60 porcento das transfusões realizadas pelo SUS. O gerenciamento inadequado

desses hemocentros, assim como a falta de novos investimentos, é inquietante.
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Outro aspecto importante é a heterogeneidade entre as regiões do Brasil.

Concentrando maior riqueza, as regiões Sul e Sudeste apresentaram resultados

diferenciados, como eram esperados. Porém, mesmo nas regiões mais ncas, os

problemas encontrados surpreenderam.

Os resultados desta pesquisa foram alarmantes, pois 38,54% dos bancos de

sangue estudados foram insatisfatórios (tabela 1). Com normas de países desenvolvidos,

os nossos bancos de sangue não funcionam de fato como os de países desenvolvidos. As

normas do Ministério da Saúde não são cumpridas por grande parcela de serviços,

expondo a população brasileira a riscos desnecessários. As diferenças entre as regiões

merecem destaque. As regiões Sul e Sudeste apresentaram maior proporção de unidades

satisfatórias, com destaque para a região Sul. As regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte

apresentaram menor proporção de unidades satisfatórias, com destaque para a região

Norte.

Estes resultados sinalizam a necessidade de modificações profundas na forma de

tratar a questão das unidades hemoterápicas no Brasil. A França reformulou todo o

sistema nacional de sangue, possuindo atualmente um dos mais rigorosos e atuantes

modelos do mundo. A Agência Francesa do Sangue, órgão federal, centraliza todas as

ações de controle de qualidade e financeiro sobre os estabelecimentos de transfusão

sangüínea, em número de 44 em todo o país. Mantendo técnicos especializados em cada

um dos hospitais, eles respondem pelo controle das transfusões e das reações adversas

das transfusões de sangue (Agência Francesa do Sangue- dados não publicados, 1996).

Nos EUA, o FDA, órgão federal que controla a qualidade dos alimentos,

medicamentos e correlatos, entre outros produtos relativos à saúde, centraliza o controle
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de qualidade do sangue registrando todos os estabelecimentos que coletam, processam,

preparam, armazenam e distribuem sangue e componentes, não sendo necessário

registrar as unidades intra-hospitalares que apenas armazenam e preparam os

componentes sangüíneos; estas, porém, devem ser certificadas obrigatoriamente pelo

Medicare Program (CODE OF FEDERAL REGULA TIONS, 1996). Aqueles que

enviam componentes sangüíneos a outros estados e que correspondem aos maiores

bancos de sangue norte-americanos, devem ser licenciados pelo FDA. A licença emitida

engloba a aprovação do estabelecimento e dos produtos sangüíneos. A equipe de

inspetores do FDA fiscaliza anualmente todas as unidades registradas e licenciadas.

Apesar desse controle rigoroso, problemas sérios ocorreram em 1997. O maior banco de

sangue americano funcionou sob um acordo de melhorias com o FDA, acompanhado

pela justiça. Nesse documento, os prazos de execução das correções necessárias são

rigorosos, sob a pena de prisão dos responsáveis.

Em 1996, o governo federal atuou energicamente na melhoria da qualidade do

sangue, implantando o PNIUH as bases da vigilância sanitária do sangue. Antes desse

programa, a vigilância sanitária federal possuía pouca atuação junto às VISAs estaduais

e municipais. Com apoio técnico e financeiro, realizou-se intenso programa de

fiscalização. Porém, o modelo de vigilância sanitária no Brasil possui graves distorções.

As ações de vigilância sanitária foram descentralizadas sem a criação de estruturas

estaduais especializadas para controlar a qualidade do sangue. A reestruturação da SVS

nos moldes da Agência Francesa de Medicamentos e do Sangue enfrentou inúmeras

resistências, sendo abandonada sua criação na gestão atual (1997).

No Brasil, as fiscalizações dos bancos de sangue são realizadas anualmente pelos

estados e municípios. São competência das VISAs estaduais o controle de qualidade das

720 unidades hemoterápicas credenciadas pelo SUS e os serviços de transfusão nos 7000

hospitais brasileiros. Com estrutura fragilizada, esses órgãos não suportam o volume de
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trabalho necessário para garantir a qualidade dos bancos de sangue em nosso país. Em

parte, o desempenho das VISAs estaduais justifica os resultados desta pesquisa, somado

ao grande número de unidades credenciadas pelo SUS para a coleta e o processamento

dos produtos sangüíneos. Diminuir esse número de unidades permitiria maior

possibilidade de controle da vigilância sanitária sobre os bancos de sangue. Outro efeito

benéfico dessa medida seria a redução dos custos envolvidos no processo de

centralização das unidades. Maior o volume de produção, menores os custos, permitindo

sobra de recursos para investimentos, atualização tecnológica, treinamento e realização

de pesquisas.

A rede de hemocentros públicos no Brasil tem condições de assumir boa parte

dessa demanda. Será necessário revisar a tabela de pagamento SUS, assim como

estabelecer tetos maiores de faturamento para as unidades públicas e estabelecer

mecanismos adequados de controle para a gestão da hemoterapia, da hematologia e das

pesquisas necessárias ao desenvolvimento do setor.

Nos principais hemocentros do país os recursos recebidos pelos serviços de

hemoterapia, da ordem de R$ 87,00 a unidade de sangue, não são suficientes. Nos EUA,

os custos de uma unidade de concentrado de hemácias é em média de U$ 65,00 a 75,00,

podendo em algumas regiões do país chegar a U$ 100,00. No Brasil os custos da

hemoterapia são maiores em função de vários motivos. O índice de rejeição de doadores

é muito elevado, exigindo maior número de pessoas para a seleção de doadores. O

número de testes sorológicos positivos nos doadores de sangue é alto, o que acarreta em

maior número de repetições e de testes confirmatórios de elevado custo. A estrutura de

funcionários de enfermagem e médicos necessária para orientar os doadores soro

positivos é maior do que nos países desenvolvidos, onde a prevalência de doenças

transmissíveis pelo sangue é bem menor. A proporção de unidades descartadas por testes

sorológicos positivos, testes de falcização positivos e voto de auto-exclusão do doador
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de sangue, tomam os custos maiores. Os insumos mais importantes do setor, na maioria

importados dos EUA e Europa, possuem preços maiores no Brasil. A hematologia

possui fonte de financiamento insuficiente pelo SUS. É uma especialidade complexa e

cara. O atendimento ao paciente hemofílico exige ambulatório especializado com equipe

multiprofissional (médicos hematologistas, médicos ortopedistas, enfermeiras,

fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, assistentes sociais). As internações hematológicas

são de permanência prolongada. Embora os valores da tabela SUS para a realização do

transplante de medula óssea e quimioterapia são razoáveis, não são suficientes para a

manutenção de bancos de doadores de medula óssea, que exige procedimentos, pessoal e

estrutura sofisticada. A pesquisa no setor envolve técnicas de biologia molecular e

genética, também não sendo previstos recursos específicos para elas.

Apesar de os recursos pagos pelo SUS serem insuficientes para a operação dos

hemocentros públicos, estes apresentaram melhores desempenhos quando comparados

às unidades privadas (tabela 1). Isto reflete que a atuação do .estado brasileiro com o

Pró-Sangue, a partir de 1980, foi decisiva na melhoria da qualidade do sangue no Brasil.

O relatório Cazal tinha diagnosticado a péssima qualidade dos bancos de sangue, em sua

maioria, privados, anteriormente à implantação do Pró-Sangue.

É possível que os casos relatados oficialmente pelos órgãos governamentais,

sobre a contaminação por transfusão de sangue no Brasil, sejam incompletos. Dados

divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que, nos últimos 3 anos, 438 pacientes
,

foram contaminados pelo vírus do HIV por transfusão de sangue. Entretanto, pouca

atenção é dada aos possíveis casos de contaminação pelo vírus da hepatite B, endêmico

em todo o país, principalmente na região Norte. Para a hepatite C, presente em todas as

regiões do país, apesar de existirem testes laboratoriais diagnósticos desde 1991,

somente em 1993 sua realização tomou-se obrigatório pelo Ministério da Saúde. Neste

trabalho, demonstra-se que 21% das unidades hemoterápicas investigadas não realizam
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todos os testes sorológicos obrigatórios pela regulamentação nacional vigente, estando

localizadas principalmente no interior do país (tabela 7). Destas, 2 não realizavam os

testes para HIV e hepatite B (HBsAg), estando 1 localizada no interior da região

Nordeste e 1 na região Norte (tabela 8).

Na região Norte, os estados do Acre, Amapá, Roraima, e Rondônia apresentaram

os piores desempenhos, talvez em vista da distância dos grandes centros e pelo fato de

possuírem menores recursos financeiros e técnicos. É possível que os recursos pagos

pelo SUS para a operação dessas unidades públicas estejam sendo utilizados pelas

Secretarias Estaduais para o custeio de outras necessidades de saúde da população

(tabela 2).

Os estados da região nordeste que apresentaram a maior proporção de unidades

insatisfatórias foram Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas e Bahia (tabela 3).

Embora a rede pública no estado de Pernambuco seja desenvolvida, foi considerada

insatisfatória pois não realizava os testes obrigatórios para hepatites (AL T e anti -HBc ).

Este fato sinaliza a deterioração do sistema público por falta de novos investimentos. A

rede pública no estado de Pernambuco foi a primeira a ser consolidada no país, sendo

considerada modelo na década de 80. No estado da Bahia, todas as unidades

insatisfatórias eram privadas, sendo o hemocentro público considerado satisfatório. Este

hemocentro pode ter maior participação no fornecimento de sangue para o estado da

Bahia, pois é subutilizado (tabela 39).

A região Centro-Oeste (tabela 4) é caracterizada pelas diferenças existentes entre

o Distrito Federal e os demais estados. O Distrito Federal possui rede pública satisfatória

responsável pelo abastecimento de praticamente toda a região. Os estados de Goiás,

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem rede privada importante, em grande parte

insatisfatória. A rede pública também é insatisfatória e subutilizada (tabela 39).
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A pesquisa demonstrou que, em três estados das regiões Sul e Sudeste (Paraná,

Santa Catarina e São Paulo), a proporção de unidades insatisfatórias foi menor do que

nos outros estados dessas mesmas regiões. Interpreta-se esse resultado como um

indicativo de melhor atuação da vigilância sanitária local ou de melhor organização da

rede pública de hemocentros. No Paraná, a VISA já possuía equipe especializada para a

fiscalização de bancos de sangue e um sistema de informações capaz de rastrear todas as

bolsas de sangue, desde o doador até o receptor. No Estado de São Paulo, VISA

executou, na última década, vários programas de treinamento e atualização de cadastro

das unidades hemoterápicas. Sabe-se também que São Paulo possui a melhor rede

pública de hemocentros e hemonúc1eosdo país. Quanto ao Estado de Santa Catarina, a

VISA local vem desenvolvendo programas computadorizados de controle de qualidade

do sangue (MACARI, 1996).

Outros estados das regiões Sul e Sudeste, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,

Espírito .Santo e Minas Gerais apresentaram maiores proporções de unidades

insatisfatórias. Nesses estados, as VISAs locais "não possuíam técnicos especializados

para fiscalização de bancos de sangue, sendo as redes públicas do Rio Grande do Sul e

do Espírito Santo ainda incipientes.

As unidades públicas estão melhor organizadas nas regiões Sul e Sudeste. Os

piores índices de satisfação da rede pública foram encontrados nas regiões Norte,

Nordeste e Centro-Oeste (tabela 1). Nelas, as VISAs locais não possuem suficientes

estruturação, pessoal especializado, sistemas de informação e apoio jurídico para fazer

cumprir a legislação sanitária. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a rede

pública está melhor estruturada nos estados do Pará, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do

Norte. A maior parte do interior dessas três regiões não possui estruturação de centros

públicos de transfusão de sangue.
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Não existe diferença estatística significativa entre as proporções de unidades

privadas satisfatórias e insatisfatórias nas diversas regiões do país (tabela 1). Esse

resultado pode demonstrar que, apesar das diferenças de atuação das VISAs estaduais, as

unidades privadas são menos reativas à atuação sanitária.

Os resultados dos 8 itens da norma avaliados nas 96 unidades hemoterápicas

demonstram que os mais freqüentes foram aqueles que podem trazer os maiores riscos

para o receptor de sangue (tabela 7). A realização de testes sorológicos incompletos

acarreta o maior risco, seguido da realização de testes pré-transfusionais incompletos e

da realização de triagem clínica incompleta. Realizar inadequadamente a tipagem ABO

e Rh na amostra do doador de sangue pode ter conseqüência grave. A não realização de

PAI na amostra do doador de sangue pode representar riscos, principalmente para as

transfusões pediátricas. O armazenamento inadequado do sangue e de componentes foi

encontrado em menor freqüência. É muito grave, pois diminui a sobrevi da dos

componentes celulares, aumenta o grau de hemólise e favorece o crescimento

bacteriano. De sérias conseqüências, a identificação inadequada de bolsas de sangue

favorece o erro transfusional. A assepsia correta do local da punção venosa, por ser o

procedimento mais simples, foi o mais encontrado.

Com estes resultados, fica evidente que parcela considerável dos bancos de

sangue no Brasil não cumpre os regulamentos de qualidade técnica exigidos pela

Portaria MS n. 1.376 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 novo 1993). A pesquisa

mostra que os quesitos técnicos mais freqüentemente descumpridos exigem pessoal

treinado e habilitado e equipamentos e materiais apropriados para a sua realização. Os

mais simples são executados pela grande maioria das unidades estudadas (assepsia do

local de punção e identificação da bolsa). Isto pode sugerir o despreparo dos recursos
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humanos e a falta de infra-estrutura necessários ao cumprimento dos regulamentos

técnicos do Ministério da Saúde.

6.2. Dos resultados da pesquisa nos 11 hemocentros públicos.

A avaliação dos aspectos de organização, serviços executados, tecnologia,

recursos humanos, produção e produtividade dos hemocentros públicos é de grande

significado para o Programa Nacional de Sangue. Esta pesquisa demonstra a necessidade

de se melhorar a qualidade das unidades hemoterápicas no Brasil. Sabendo que a

presença do setor público na área é de significado relevante, o estudo de aspectos

administrativos pode apontar mudanças necessárias para ampliar sua participação no

abastecimento de sangue para os hospitais brasileiros.

Quanto aos 11 hemocentros estudados, a grande maioria é constituída por

estruturas de administração pública indireta (fundações) (tabela 9), de implantação

recente (até 20 anos) (tabela 10). O Pró-Sangue incentivou o modelo de fundação para

os hemocentros públicos, com a intenção de garantir a necessária flexibilidade e

autonomia administrativo-financeira, capazes de possibilitar seu funcionamento, com o

máximo de eficiência e eficácia. Neste estudo apenas 2 unidades são de administração

direta e, entre as 9 fundações estudadas, foram encontrados hemocentros ligados a

Fundações Estaduais de Saúde, como é o caso do hemocentro da Paraíba. Embora a

pesquisa tenha revelado que o modelo de fundação lidera, os hemocentros das regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste são, na maioria, de administração direta. Pode haver

alguma relação com o maior grau de insatisfação das unidades públicas encontradas

nestas regiões (tabela 1). Observou-se, ainda, que as menores médias salariais

encontram-se em 2 hemocentros de administração direta e no hemocentro da Paraíba,

tendo os três a menor relação de bolsas processadas por funcionários do ciclo do sangue.
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A maior parte dos hemocentros possui organograma atualizado (tabelall) com 1

diretor geral ou presidente (médico), 1 diretor técnico (médico) e 1 diretor

administrativo (geralmente administrador). Por falta de informações, não foi possível

avaliar as características do conselho superior desses hemocentros nem a forma de

escolha da diretoria executiva.

Em sua maiona, os hemocentros possuem manuais de organização que

descrevem as atividades realizadas, os cargos e as funções (tabela 12). Todos

praticamente possuem departamentos técnicos responsáveis pela captação de doadores,

seleção e coleta, processamento de sangue, estoque, sorologia, tipagem, imuno-

hematologia, biossegurança, laboratório de preparo do sangue e ambulatório

transfusional. Com maior freqüência, as chefias destes departamentos são ocupadas por

assistentes sociais, médicos, farmacêuticos e enfermeiras (tabela 14).

Não existem regras definidas para a estrutura organizacional de um hemocentro.

A Associação Americana de Bancos de Sangue requer que os hemocentros sejam

dirigidos por médicos (STANDARDS FOR BLOOD BANKS AND TRANSFUSION

SERVICES, 1997), embora o FDA exija uma pessoa responsável com conhecimentos

técnicos e administrativos para representar o banco de sangue em todas as ações

pertinentes (CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 1996). No Brasil, deve ser

obrigatoriamente um médico. Verificou-se que os hemocentros estudados possuem os

principais departamentos do ciclo do sangue organizados, à exceção do departamento de

qualidade, encontrado em apenas 7 unidades. Pela legislação vigente, os hemocentros

devem possuir departamentos de qualidade independente das áreas de produção, o que

foi encontrado em apenas 3 unidades.
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Aspecto importante da organização de um hemocentro é a forma como trata a

questão da captação de doadores. Mais da' metade dos hemocentros estudados nesta

pesquisa não possui cadastro de doadores especiais e de repetição (tabela 13). O

relatório Cazal indicou a necessidade de organizar os doadores em grupos e motivá-los à

doação. Esta pesquisa demonstrou que, em 8 hemocentros, mais de 50% dos doadores

são de reposição. Talvez esse número fosse menor se os hemocentros estudados

possuíssem cadastros organizados de doadores de sangue, para convocá-los

rotineiramente e organizassem coletas o mais próximo possível dos doadores já

conhecidos. Isto não ocorre, pois nesta pesquisa o percentual de coletas com equipes

móveis é pequeno na grande maioria dos hemocentros estudados.

Demonstrou-se também que os hemocentros estudados não possuem sistemas de

qualidade implantados nem auditorias internas de rotina (tabela 18). Apenas uma

unidade cumpre a legislação vigente. Com a publicação das Normas de Garantia de

Qualidade para Unidades Hemoterápicas (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 24 novo

1995) toma-se obrigatória a implantação de um sistema de qualidade nos bancos de

sângue. Na Europa e nos EUA, exige-se dos bancos de sangue a implantação de boas

práticas de produção, muito semelhantes às da industria farmacêutica. Após erros

dramáticos ocorridos nos processos de fabricação, identificação e controle dos

medicamentos, exigiu-se, nesses países, que a indústria farmacêutica implantasse

sistemas de qualidade que conferissem segurança ao processo de fabricação de

medicamentos. Os sistemas de qualidade conferem maior segurança e confiabilidade aos

produtos sangüíneos, diminuindo erros por força de padronização de procedimentos; da

validação de técnicas; do treinamento contínuo de funcionários; do rigor nos controles

de qualidade efetuados na matéria-prima e nos produtos intermediários e finais; do

melhor controle sobre a identificação dos produtos e os registros de processos; do

controle de erros e medidas corretivas; das auditorias internas realizadas; do controle

sobre os equipamentos. Esta pesquisa ainda mostrou que a maioria dos hemocentros
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estudados não pOSSUIprocedimentos operacronais padronizados nem manuais de

qualidade (tabela 12).

Um componente importante de um sistema da qualidade de um banco de sangue

é o conjunto de procedimentos operacionais utilizados para o controle de qualidade dos

insumos, das técnicas utilizadas e dos produtos intermediários e finais. É necessário que

os hemocentros possuam laboratórios apropriados para a execução do controle dos

conjuntos diagnósticos e reagentes utilizados nos laboratórios de sorologia e de imuno-

hematologia, das técnicas empregadas na realização dos testes sorológicos e imuno-

hematológicos e, finalmente, do controle de qualidade das bolsas plásticas e dos

componentes sangüíneos. Esses controles de qualidade são definidos nas Portarias MS n.

1.376 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 19 novo 1993) e SVS/MS n.121 (DIÁRIO

OFICIAL DA UNIÃO, 24 novo1995).

Os dados desta pesquisa revelam que a maioria dos hemocentros estudados não

possuem laboratórios apropriados de controle de qualidade em testes sorológicos, testes

imuno-hematológicos e dos produtos sangüíneos (tabela 15). Corrobora esses dados

outro obtido nesta pesquisa, de que 55% dos hemocentros estudados não realizam os

testes de controle de qualidade bacteriano nos produtos sangüíneos (tabela 17). Por

outro lado, praticamente todos eles participam de programas de controle de qualidade

externo em sorologia e imuno-hematologia (tabela 16). Desenvolvido pelo Ministério da

Saúde, esse programa é o único controle efetivo de qualidade sobre os hemocentros

estudados.

Esta pesquisa demonstra que os 11 hemocentros realizam serviços de captação de

doadores, triagem clínica, coleta interna, coleta externa, fracionamento do sangue,

tipagem do sangue, testes sorológicos, atendimento e orientação médica ao doador com

resultados de triagem sorológica positivo/ inconclusivo. Poucas são as unidades que
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realizam a transfusão autóloga pré e intra-operatória, aférese, irradiação de

componentes, redução de leucócitos pela utilização de filtros, peR, criopreservação de

hemácias raras (tabela 19). A realização desses serviços confere melhor qualidade à

medicina transfusional pela limitação da exposição do receptor ao sangue homólogo,

diminuição de reações adversas e redução da transmissão de doenças virais pelo sangue.

Estes procedimentos são realizados nos hemocentros da região Sudeste, as de melhor

qualificação .

Este trabalho mostra que os hemocentros estão fortemente vinculados ao

atendimento hematológico (tabela 20), constatando-se que os procedimentos de maior

complexidade, tais como o transplante de medula óssea, são realizados apenas na região

Sudeste.

Quanto à tecnologia nas áreas de maior volume de produção, como o

fracionamento de sangue, tipagem sangüínea e sorologia, a pesquisa mostrou (tabelas 23

e 24) que os hemocentros estudados possuem grau de automação, com exceção do

fracionamento de sangue que é realizado de forma manual em todos os hemocentros

estudados. A automação no fracionamento de sangue melhoraria a produtividade, a

qualidade dos componentes sangüíneos e minimizaria perdas. O maior grau de

automação encontra-se nos laboratórios de sorologia. Isto se justifica, pois a técnica de

ELISA exige leitoras automáticas para a sua realização. Além das leitoras, foram

encontrados em praticamente todos os hemocentros estudados outros equipamentos que

melhoram a qualidade e produtividade dos testes sorológicos. No laboratório de tipagem

sangüínea, o equipamento mais utilizado foi o semi-automático, onde parte da operação

é realizada manualmente.

Os estoques de sangue foram avaliados nesta pesquisa. Demonstra-se que os

equipamentos utilizados para o armazenamento de sangue não são adequados em boa
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parte dos hemocentros estudados (tabela 21). Apenas quatro possuem condições de

estocagem que garantem segurança ao sangue armazenado. Estes possuem câmaras frias

com 2 motores e gerador. Alguns funcionam sem gerador e estão localizados na região

Nordeste onde é freqüente a interrupção do fornecimento de energia elétrica por horas.

A melhoria das condições de armazenamento de sangue é vital para garantir

regularidade de fornecimento aos hospitais.

Os resultados desta pesquisa demonstram que praticamente nenhum hemocentro

mantém em seus estoques hemácias CMV -negativas nem hemácias fenotipadas (tabela

22). Isto sugere fortemente que os hospitais atendidos por esses hemocentros não

conseguem obter esses componentes em tempo hábil. Os hemocentros de referência

devem manter em seus estoques componentes CMV -negativos, para serem utilizados em

pacientes imunossuprimidos e em recém-nascidos. É importante que mantenham

também estoques de hemácias fenotipadas que não possuam os antígenos

correspondente aos anticorpos mais encontrados em pacientes sensibilizados. Tanto a

produção de hemocomponentes CMV -negativos como a fenotipagem demandam tempo

e, se não houver estoque regular destes produtos, dificilmente estes serão preparados

quando de sua solicitação.

Quanto aos recursos humanos, este trabalho demonstra que os hemocentros

estudados possuem maior percentual de funcionários administrativos (tabela 25) quando

comparados a congêneres internacionais. O segundo maior hemocentro inglês possui

20% do seu quadro de funcionários trabalhando na área administrativa. Os resultados

demonstraram que, entre os hemocentros estudados, São Paulo apresentou o melhor

nível de formação, muito além das outras unidades. Isto pode estar relacionado à maior

complexidade dos serviços e ao maior índice de produtividade (t~belas 38 e 39)

encontrados no Hemocentro de São Paulo. Está demonstrado neste trabalho que, quanto
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maior o nível educacional do hemocentro estudado, maior o índice de produtividade dos

funcionários.

A média salarial nos hemocentros estudados nos estados do Pará, Rio Grande do

Norte e Paraíba é muito baixa, quando comparados aos outros (tabela 28). A correlação

positiva entre os níveis salariais e o índice de bolsas processadas por funcionário do

ciclo do sangue (tabela 39) demonstra a importância da implantação de um plano

salarial adequado. Os hemocentros da Paraíba e do Mato Grosso apresentam o

percentual de funcionários de nível superior acima da média dos 11 hemocentros. O

desestímulo salarial destes profissionais pode explicar o fato de estas unidades

possuírem baixos índices de produtividade.

Esta pesquisa demonstrou que a média de doadores de reposição dos 11

hemocentros estudados foi 61,59%. Os doadores espontâneos são em menor número (a

média dos 11 hemocentros foi de 32,40%). A correlação positiva entre o percentual de

doadores espontâneos e o percentual de doadores apto à doação após a seleção clínica

demonstra a importância para os hemocentros deste tipo de doação.

Surpreendemente não houve correlação positiva dos percentuais de doadores

espontâneos e dos índices de positividade soro lógicos nos 11 hemocentros estudados.

Talvez este fato seja explicado em função de a maioria estar doando sangue pela

primeira vez. Daí a importância da organização de cadastros de doadores com testes

sorológicos negativos e da manutenção de campanhas apropriadas em veículos de

comunicação de massa, da qualidade dos serviços prestados ao doador de sangue,

sempre estimulando o seu retomo.

O alto índice de inaptidão de doadores encontrado em todos os hemocentros

estudados (tabela 30) é explicado pelo grau de saúde da população brasileira, que
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apresenta alta prevalência de anermas carenciais, doenças infecto-contagiosas,

alcoolismo e doenças crônicas.

A coleta de bolsas de sangue é realizada em maior proporção em postos fixos

(tabela 31). Apenas os hemocentros de Mato Grosso, Amazonas e Rio Grande do Norte

apresentaram proporção de coletas em unidades volantes superior à média encontrada.

Programas de coleta em grandes empresas, onde os funcionários realizam exames

médicos periódicos, ou em grupos populacionais que possuem menor índice de doenças

transmissíveis pelo sangue, trazem maior segurança à transfusão de sangue e também,

menor custo do hemocomponente, pois o descarte de bolsas é menor. A operação de

equipes volantes exige melhor organização dos serviços de hemoterapia. Departamentos

especializados para este fim devem ser estruturados, para realizar a programação e o

controle das coletas.

A análise da obtenção de componentes nos hemocentros estudados (tabela 32)

mostra a elevada proporção da produção de sangue total e de crioprecipitado. A

indicação clínica de sangue total para transfusão é restrita, não justificando os índices

encontrados, principalmente no hemocentro da Paraíba. Este fato pode decorrer da

preferência pessoal de alguns cirurgiões, não havendo justificativa técnica na literatura

internacional. O crioprecipitado também possui indicação muito restrita, devendo ser

utilizado em seu lugar produtos industrializados que possuam maior segurança contra a

possibilidade de contaminação viral e formação de inibidores (anticorpos contra o fator

VIII). O Ministério da Saúde adquire anualmente produtos industrializados para todos os

pacientes hemofílicos no Brasil. É estranho que a produção de crioprecipitado ainda

ocorra nesta proporção nos hemocentros estudados. Verificou-se ainda em muitos

hemocentros estudados que a produção de unidades de plaquetas é muito pequena.

Talvez a atenção médica nos hospitais atendidos por esses hemocentros (Distrito
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Federal, Mato Grosso, Bahia, Paraíba e Pará) seja de baixa complexidade, ou as

unidades de plaquetas são obtidas de outros bancos de sangue.

o índice de testes sorológicos positivos é elevado na população de doadores de

sangue das unidades investigadas, conforme demonstra a tabela 33. Existem diferenças

entre os hemocentros estudados na positividade dos testes. Isto se justifica pois a

incidência e prevalência das moléstias transmissíveis pelo sangue é heterogênea entre as

regiões do país. Como os testes soro lógicos utilizados na seleção de doadores são muito

sensíveis, a prevalência é obtida após a realização dos testes confirmatórios, sendo

consideravelmente menor. Mesmo assim podemos especular sobre os dados obtidos. A

positividade para HIV é maior em São Paulo, Pará e Bahia, locais de alta prevalência de

HIV. A hepatite B é encontrada em todas as unidades estudadas, principalmente em

Mato Grosso. A hepatite C é muito elevada no Mato Grosso, Pará e Bahia. O anti-HBc

foi muito elevado em todas as localidades estudadas, o que acontece caracteristicamente

em regiões de alta incidência e prevalência de hepatites. O HTL V é elevado na Bahia

onde existe muitos casos da doença neurológica relacionada a este vírus. Sífilis e doença

de Chagas foram encontrados em todas as unidades estudadas. A malária, sabidamente

endêmica na região Norte, também foi encontrada na região Nordeste (Rio Grande do

Norte). Estes resultados indicam a necessidade de estudos precisos de prevalência

destas patologias na população de doadores de sangue rio Brasil.

Por ser extremamente elevada a positividade dos testes de triagem sorológica, a

proporção de bolsas de componentes sangüíneos descartadas é alta (tabela 35), elevando

sobremaneira os custos. Este problema pode ser minimizado com ações sobre a

população de doadores e ações sobre o nível de saúde da população, como, por exemplo,

a vacinação contra a hepatite B que é realizada amplamente nos EUA (SHULMAN et

aI., 1993).
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Os resultados desta pesquisa mostram que, a partir de uma unidade de sangue,

são obtidos em média2,39 componentes, conforme indica a tabela 37. Este indicador é

muito próximo do obtido em outros países. Nesta pesquisa, os hemocentros estudados

produzem mais crioprecipitado e menos plaquetas. Em países desenvolvidos os

hemocentros não produzem crioprecipitado, pois utilizam fatores industrializados

obtidos do plasma e produzem maior proporção de plaquetas.

Em média, os hemocentros estudados obtêm 1.082,18 componentes por

funcionário operacional ano (tabela 39). Apenas as unidades de São Paulo e

Pernambuco estão acima da média. A produtividade é muito baixa nos hemocentros do

Mato Grosso e Paraíba. Estes resultados indicam que a produtividade dos hemocentros

estudados pode ser melhorada, equiparando-se aos resultados obtidos por São Paulo e

Pernambuco. Capacitação dos recursos humanos, salários compatíveis com o mercado,

simplificação de processos administrativos, maior autonomia administrativa,

reestruturação das gerências, implantação de sistemas de qualidade, melhorias no grau

de automação dos procedimentos técnicos e administrativos, são medidas gerenciais

possíveis que certamente elevarão a produtividade dos hemocentros estudados.

O número mínimo aceitável de testes soro lógicos por bolsa coletada, definidos

pelo Ministério da Saúde, é de 9, sem contar o teste de malária em região de transmissão

ativa. A tabela 40 demonstra que, em 4 hemocentros estudados, 4 realizam menos que 9

testes por bolsa. Em algum momento referente ao período estudado, estes hemocentros

deixaram de realizar todos os testes obrigatórios. Esse gerenciamento deve ser muito

criterioso, não podendo haver descontinuidade no abastecimento de reagentes e testes

soro lógicos, pois envolve grande quantidade de recursos financeiros e logística adequada

de armazenamento e transporte, pois são, em maioria, importados e com período curto

de validade. Por outro lado, verificamos que, em 2 unidades, o número de testes

sorológicos por bolsa é muito acima do esperado. Normalmente espera-se utilizar até
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20% a mars para a execução de controles e repetições. Certamente estas unidades

possuem problemas técnicos responsáveis pelo aumento do número de repetições

observado.
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7. - CONCLUSÕES

Os resultados deste trabalho permitem obter as seguintes conclusões:

1. Grande parte das maiores unidades hemoterápicas públicas e privadas no

Brasil descumprem a Portaria n. 1376 do Ministério da Saúde (DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO, 19 novo 1993). O estudo das 96 maiores unidades hemoterápicas brasileiras

demonstra que 38,54% foram insatisfatórias, não executando um ou mais dos itens

obrigatórios das Normas Técnicas para Coleta; Processamento e Transfusão de Sangue,

Componentes e Derivados. A metodologia utilizada para a classificação das unidades

hemoterápicas em satisfatórias ou insatisfatórias foi inteiramente elaborada em 1996,

selecionando-se os tópicos da referida norma que certamente influem na qualidade final

dos produtos sangüíneos.

2. A qualidade das unidades hemoterápicas no Brasil não é satisfatória. Os

receptores de sangue e componentes são expostos a riscos desnecessários. Das 96

unidades avaliadas neste trabalho, apenas 78% executam os testes soro lógicos

obrigatórios pela legislação vigente. Estes dados sugerem que os casos notificados

oficialmente de contaminação viral e parasítica originada por transfusão de sangue

possam ser maiores.

3. As unidades hemoterápicas privadas demonstraram maior proporção de

insatisfação, quando comparadas às públicas. Isto pode sinalizar a importância do Pró-

115



CONCLUSÓES -O>

Sangue, como programa transformador da qualidade das transfusões de sangue no

Brasil.

4. Os estados da federação que apresentaram maior proporção de unidades

insatisfatórias, em ordem decrescente, foram: Acre, Amapá, Roraima, Rondônia,

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espirito Santo,

Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo.

5. Existem diferenças entre as regiões do Brasil, quanto à qualidade das unidades

hemoterápicas. As regiões Sudeste e Sul apresentaram maior proporção de unidades

públicas satisfatórias, quando comparadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A

região Sul apresentou maior proporção de unidades privadas satisfatórias, comparada às

regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

6. Os dados deste estudo sugerem que uma diminuição do número de unidades

hemoterápicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde, atualmente 720, promoveria

melhora do Sistema Nacional de Sangue, por facilitar o gerenciamento e racionalizar os

custos. Será necessária a formação de um grupo de trabalho com representantes dos

governos federal, estaduais e municipais, para coordenar as ações de centralização dos

serviços de coleta e processamento do sangue. O planejamento destes trabalhos deve

considerar a subutilização dos hemocentros públicos, quando houver, estabelecendo um

plano de metas a ser cumprido pelas unidades participantes.

7. A liberação de recursos de investimentos deve ser vinculada aos resultados

obtidos. Deve haver adequação da tabela de pagamento para os serviços de hemoterapia

e hematologia executados à realidade dos custos existentes. Há necessidade de inclusão

de procedimentos não previstos na tabela de remuneração do Sistema Único de Saúde.
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8. A atuação das VISAs estaduais e municipais não é suficiente para garantir o

controle da qualidade das unidades hemoterápicas no Brasil. Esta pesquisa sugere a

necessidade de estudos mais aprofundados sobre a organização de um sistema de

controle de qualidade de sangue melhor estruturado em nosso país, talvez semelhante ao

modelo francês ou norte-americano adaptado às peculiaridades brasileiras, e levando em

conta a dimensão territorial de nosso pais.

9. O nível federal deve manter as ações do Programa Nacional de Inspeções em

Unidades Hemoterápicas, estabelecidas no final do ano de 1995. Os resultados obtidos

justificam a continuidade deste programa.

10. As inspeções nas unidades hemoterápicas no Brasil devem ser rotineiras.

Estes resultados indicam a necessidade de se fazer inspeções semestrais em todos os

bancos de sangue. Não pode haver descontinuidade das ações de fiscalização.

11. Programas de controle de qualidade dos testes sorológicos, imuno-

hematológicos e dos produtos sangüíneos devem ser reforçados, devendo haver

investimentos para a organização do laboratório nacional de controle de qualidade do

sangue, para atuar como organizador e executor destes programas. Estudos devem ser

realizados para a estruturação deste laboratório no Instituto Nacional de Controle de

Qualidade em Saúde - Fiocruz - Ministério da Saúde.

12. Recursos devem ser investidos no planejamento, execução e operação de um

sistema de informação apropriado para gerenciar o Sistema Nacional de Sangue. Este

sistema deve possibilitar o devido cadastramento de todas as unidades hemoterápicas

públicas e privadas em território nacional, o controle de produção das unidades, de

parâmetros de qualidade e de reações adversas aos produtos sangüíneos.
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13. Inquéritos epidemiológicos periódicos devem ser realizados na população de

doadores de sangue. Estudos de prevalência das moléstias transmissíveis pelo sangue

são fundamentais para verificar a adequação dos exames realizados rotineiramente na

triagem sorológica de doadores de sangue.

14. Existem diferenças acentuadas de produtividade entre os hemocentros

públicos nacionais estudados. A pesquisa realizada em 11 hemocentros públicos

demonstra que o índice de produtividade de componentes obtidos por funcionário

operacional é diretamente proporcional ao nível educacional e à média salarial. Os

resultados demonstram que é possível melhorar a participação dos hemocentros públicos

nacionais no fornecimento de sangue e componentes para o Sistema Único de Saúde. As

secretarias estaduais de saúde, como gestoras da rede de hematologia e hemoterapia,

podem estabelecer mecanismos de administração de recursos humanos adequados para

corrigir as distorções encontradas.

15. Existem diferenças acentuadas quanto ao grau de excelência dos hemocentros

públicos estudados. Os hemocentros da região sudeste possuem maior amplitude de

serviços oferecidos à comunidade; compatíveis com os requisitos modernos da

especialidade de hematologia e hemoterapia, possuem maior grau de automação e

qualificação de pessoal.

16. A organização dos serviços de captação de doadores nos hemocentros

públicos estudados é deficiente. A construção de cadastros de doadores, através da

utilização da informática, deve ser direcionada para ampliar o número de doadores

sadios e regulares. Esta ação certamente trará maior segurança transfusional e

diminuição de custos.
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17. Investimentos direcionados devem ser realizados nos hemocentros públicos

estudados para a organização de laboratórios de controle de qualidade, a implantação de

técnicas de controles de qualidade dos produtos sangüíneos, a implantação de sistemas

de qualidade, a melhoria das condições de armazenamento dos produtos sangüíneos, a

melhoria no grau de automação dos laboratórios de fracionamento de sangue e imuno-

hematologia, a manutenção de estoques regulares de componentes sangüíneos especiais,

a melhoria da qualidade dos laboratórios de sorologia.

18. As unidades hemoterápicas públicas não possuem sistemas de qualidade

implantados nem auditorias internas. As Normas Gerais de Garantia de Qualidade para

Unidades Hemoterápicas são definidas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, não

sendo seguidas. Trata-se de um sistema de normas apropriado para garantir a qualidade

dos produtos sangüíneos.

Nosso intuito, ao escrever a presente dissertação, foi contribuir para uma

assistência médica mais justa no Brasil, efetuando o diagnóstico do Sistema Nacional do

Sangue e estabelecendo recomendações para sua melhoria. Os maiores problemas

diagnosticados foram: a falta de recursos do Pró-Sangue, cujo orçamento operacional de

R$ 180.000.000,00 para o ano de 1996 (DATASUS- dados não publicados, 1996)

corresponde a menos de R$ 2,00 per capita por ano; ocasionais desvios de recursos

alocados para outros usos; a falta de fiscalização, motivada por insuficiência de fiscais e

.por conflito de interesses entre os setores públicos e privados do sistema do sangue; a

baixa remuneração dos funcionários do setor; as deficiências do sistema de

gerenciamento e de informação; a pulverização excessiva do sistema, resultando em

número exagerado de unidades, o que contribui para dispersar os recursos e dificultar o

controle de qualidade; e o perfil insatisfatório do doador de sangue.
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Em condições tão adversas, assistimos, 'entretanto, ao milagre do funcionamento,

ainda que precário, do Sistema Nacional de Sangue. Deve-se creditar esse resultado ao

sacrifício pessoal dos funcionários do sistema, que, com dedicação, fazem fluir o sangue

em volume suficiente para realizar aproximadamente 4.000.000 de transfusões por ano.

Futuros estudos do sistema de sangue seriam necessários para aprofundar

mecanismos de estruturação sistêmica; de gerenciamento da produção e daqualidade; de

padronização de métodos de trabalho; de organização, administração e informática; de

conscientização e treinamento dos dirigentes e funcionários do sistema, a fim de evitar

qualquer desperdício nesse segmento tão carente de recursos.
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ABSTRACT~

9. - ABSTRACT

ORGANIZATION OF BLOOD CENTERS AND PRODUCTIVITY AND

QUALITY INDICATORS

This dissertation deals with the organization and administration of the Pró-Sangue - The

Brazilian National Program of Blood. It describes the concepts, principles and elements

of this vast and complex health system; diagnoses the model; and offers

recommendations which aim to increase the blood supply and the production of blood

components, increase its productivity and improve the quality and the quality control of

its products and services. The diagnosis was based on a field study encompassing the

country ninety-six more important blood centers, on the analysis of its production,

productivity and quality indicators and on the comparison with parameters of other

countries' centers. The methodology utilized was entirely based on Decree n. 1376from

November 19th of 1993, including 8 items considered to be fundamental to obtain high

.quality blood products. The results showed that 38.54% of the studied blood centers

were unsatisfactory, indicating the need for changes in the National Blood System.

Further research was performed in 11 public blood centers, using another methodology.

It can be concluded that there are differences in the level of excellence and productivity

between the studied units and that it is possible to improve the participation of the public

sector, nowadays at 60% approximately, in the national supply of blood and blood

components.

136



ANEXOS~

10. - ANEXOS

10.1.- TABELAS
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TABELA1~

Tabela 1. - Resultado das inspeções realizadas nas 96 unidades hemoterápicas estudadas (públicas e privadas) por região
do Brasil no ano de 1996.

Localização das RESULTADO DA INSPEÇÃO - BRASIL
Unidades SATISFATÓRIO o INSATISFATÓRIO o

Hemoterápicas Pública .0 Privada •• Subtotal Pública 00 Privada o. Subtotal Totalestudadas
n* % n % n % n % n % n % n %

Região Norte 2 33,33 2 33,33 4 66,67 4 66,67 6 100,00

•....•
w Região Nordeste 7 31,81 5 22,73 12 54,54 5 22,73 5 22,73 10 45,46 22 100,00co

Região Centro- 10,00 4 40,00 5 50,00 10,00 4 40,00 5 50,00 10 100,00
Oeste

Região Sudeste 15 39,47 8 21,06 23 60,53 2,63 14 36,84 15 39,47 38 100,00

Região Sul 6 30,00 11 55,00 17 85,00 3 15,00 3 15,00 20 100,00

Total 31 32,30 28 29,16 59 61,46 11 11,46 26 27,08 37 38,54 96 100,00

*n= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas.
Tabulação dos dados efetuada pelo autor
p O = 0,086, P += 0,110 ,p O = 0,002, P 0 = 0,006, p • = 0,108
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TABELA 2<0-

Tabela 2. - Resultado das inspeções realizadas nas 96 unidades hemoterápicas estudadas (públicas e privadas) por estado
brasileiro - Região Norte no ano de 1996 - (freqüência absoluta e relativa)

Localização das RESULTADO DA INSPEÇÃO - REGIÃO NORTE
Unidades SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

Hemoterápicas
Pública Privada Subtotal Pública Privada Subtotal Totalestudadas

n* % n % n % n % n % n % n %

Acre 100,00 1 100,00 100,00

Amapá 1 100,00 1 100,00 100,00-w Amazonas 100,00 1 100,00 100,001.0

Pará 100,00 100,00 1 100,00

Roraima 1 100,00 100,00 1 100,00

Rondônia 1 100,00 1 100,00 100,00

Total 2 33,33 0,00 2 33,33 1 66,67 0,00 4 66,67 6 100,00

*n= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas.
Tabulação dos dados efetuada pelo autor



TABELA 3 <>

Tabela 3. - Resultado das inspeções realizadas nas 96 unidades hemoterápicas estudadas (públicas e privadas) por estado
brasileiro - Região Nordeste no ano de 1996 - (freqüência absoluta e relativa)

Localização das RESULTADO DA INSPEÇÃO - REGIÃO NORDESTE
Unidades SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

Hemoterápicas
Pública Privada Subtotal Pública Privada Subtotal Totalestudadas

n'" % n % n % n % n % n % n %

Alagoas 50,00 50,00 50,00 1 50,00 2 100,00-.j:>. Bahia 1 12,50 3 37,50 4 50,00 4 50,00 4 50,00 8 100,00o

Ceará 1 50,00 50,00 2 100,00 2 100,00

Maranhão 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Paraíba 100,00 1 100,00 100,00

Pernambuco 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Piauí 1 100,00 100,00 1 100,00

Rio Grande do 2 66,67 1 3 100,00 3 100,00
Norte

Sergipe 1 100,00 100,00 100,00

Total 7 31,81 5 22,73 12 54,54 5 22,73 5 22,73 10 45,46 22 100,00

"'n= número de unidades hemoterápicas estudadas.
FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas / Tabulação dos dados efetuada pelo autor.



TABELA 4 <O>

Tabela 4. - Resultado das inspeções realizadas nas 96 unidades hemoterápicas estudadas (públicas e privadas) por estado
brasileiro - Região Centro-Oeste no ano de 1996 - (freqüência absoluta e relativa)

RESULTADO DA INSPEÇAO - REGIAO CENTRO-OESTE
Localização das SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

Unidades
Hemoterápicas Pública Privada Subtotal Pública Privada Subtotal Totalestudadas

n* % n % n % n % n % n % n %

-~ Distrito Federal 100,00 100,00 100,00

Goiás 4 66,67 4 66,67 2 33,33 2 33,33 6 100,00

Mato Grosso 100,00 1 100,00 1 100,00

Mato Grosso do 1 50,00 50,00 2 100,00 2 100,00
Sul

Total 1 10,00 4 40,00 5 50,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 100 100,00

*n= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas.
Tabulação dos dados efetuada pelo autor.
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TABELAS<»

Tabela 5. - Resultado das inspeções realizadas nas 96 unidades hemoterápicas estudadas (públicas e privadas) por estado
brasileiro - Região Sudeste no ano de 1996 - (freqüência absoluta e relativa)

Localização das
RESULTADO DA INSPEÇAO - REGIAO SUDESTE

Unidades SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

Hemoterápicas
estudadas Pública Privada Subtotal Pública Privada Subtotal Total

n* % n % n % n % n % n % n %

•....•
Espírito Santo 100,00 1 100,00 100,00.j:>.

N

Rio de Janeiro 4 54,14 4 54,14 1 14,28 2 28,57 3 42,86 7 100,00

Minas Gerais 6 40,00 6 40,00 9 60,00 9 60,00 15 100,00

São Paulo 5 33,33 8 53,34 13 86,67 2 13,33 2 13,33 15 100,00

Total 15 39,47 8 21,06 23 60,53 1 2,63 14 36,84 15 39,47 38 100,00

*n= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas.
Tabulação dos dados efetuada pelo autor.



TABELA6~

Tabela 6. - Resultado das inspeções realizadas nas unidades hemoterápicas estudadas (públicas e privadas) por estado
brasileiro - Região Sul no ano de 1996 - (freqüência absoluta e relativa)

Localização das RESULTADO DA INSPEÇÃO - REGIÃO SUL
Unidades SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

Hemoterápicas
Pública Privada Subtotal Pública Privada Subtotal TOTALestudadas

n* % n % n % n % n % n % n %

- Paraná 2 22,22 7 77,77 9 100,00 9 100,00.j:>.
l;l

Santa Catarina 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Rio Grande do 2 22,22 4 44,44 6 66,67 3 33,33 3 33,33 9 100,00
Sul

Total 6 30,00 11 55,00 17 85,00 3 15,00 3 15,00 20 100,00

*n= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas.
Tabulação dos dados efetuada pelo autor.



TABELA 7~

Tabela. 7 - Resultado dos 8 itens da norma avaliados nas 96 unidades hemoterápicas
estudadas (públicas e privadas) no Brasil no ano de 1996 - (freqüência absoluta e relativa).

ITENS DA NORMA AVALIAÇÃO
Satisfatória Insatisfatória TOTAL
n* % o O/o o O/o

Critérios de proteção ao receptor 63 65,62 33 34,38 96 100,00

estabelecidos na ficha de triagem clínica
do doador de sangue

Assepsia no braço do doador 94 97,91 2 ' 2,09 96 100,00

Armazenamento de sangue e 86 89,58 10 10,42 96 100,00

hemocomponentes em temperatura
apropriada

Realização de tipagem ABO e Rh na 77 80,20 19 19,80 96 100,00

amostra do doador de sangue

Realização de pesquisa de anticorpos 70 72,92 26 27,08 96 100,00

irregulares na amostra do doador de
sangue

Realização de testes sorológicos na 75 78,00 21 22,00 96 100,00

amostra do doador

Identificação adequada da bolsa de 91 94,79 5 5,21 96 100,00

sangue

Realização de testes pré-transfusionais 61 63,54 35 36,46 96 100,00

completos

*0= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas.
Tabulação dos dados efetuada pelo autor.
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TABELA8~

Tabela. 8 - Testes sorológicos obrigatórios não realizados nas 96 unidades hemoterápicas
estudadas (públicas e privadas) no Brasil no ano de 1996 - (freqüência absoluta e relativa).'

Testes sorológicos obrigatórios Número de unidades
hemoterápicas

Percentual

Anti-HTLV I /11 12 12,50

ALT 7 7,29

Doença de Chagas 6 6,25

Anti-HBc 6 6,25

Anti-HCV 3 3,12

Anti-HIV 2 2,08

HBsAg 2 2,08

FONTE: Ministério da Saúde. Programa Nacional de Inspeções em Unidades Hemoterápicas.
Tabulação dos dados efetuada pelo autor.

"

1 .: Existem unidades que não realizam mais de um teste.
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TABELA9~

Tabela 9. - Tipo de administração pública (direta ou indireta) dos 11 hemocentros públicos
estudados por região do Brasil no ano de 1995.

REGIÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direta % Indireta % TOTAL %

Norte 2 100,00 2 100,00

Nordeste 1 25,00 3 75,00 4 100,00

Centro-Oeste 1 50,00 1 50,00 2 100,00

Sudeste 2 100,00 2 100,00

Sul 1 100,00 1 100,00

Total 2 22,22 9 77,78 11 100,00

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p= 1,00
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TABELA 10~

Tabela 10. - Tempo de funcionamento em anos dos 11 hemocentros públicos estudados por
região do Brasil no ano de 1995

ANOS

REGIÃO 1-15 O/o 5-110 % 10-15 % 15--- 120 % Total %

Norte 50,00 1 50,00 2 100,00

Nordeste 1 25,00 2 50,00 1 25,00 4 100,00

Centro-Oeste 1 50,00 1 50,00 2 100,00

Sudeste 1 50,00 50,00 2 100,00

Sul 100,0 1 100,00
O

Total 2 18,88 4 36,36 3 27,28 2 18,18 11 100,00

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p= 0,925

'.

-" '~
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TABELA 11 -Ô-

Tabela 11. - Existência ou não de organograma atualizado nos 11 hemocentros públicos
estudados por região do Brasil no ano de 1995.

REGIÃO ORGANOGRAMA
Sim % Não % TOTAL %

Norte 2 100,00 2 100,00

Nordeste 2 50,00 2 50,00 4 100,00

Centro-Oeste 1 50,00 1 50,00 2 100,00

Sudeste 1 50,00 1 50,00 2 100,00

Sul 1 100,00 1 100,00

Total 7 63,63 4 36,37 11 100,00

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p= 0,903
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TABELA 12 -O-

Tabela 12. - Existência ou não de manuais de organização (M.a.), procedimentos
operacionais (M.O.P.) e de qualidade (M.Q.) nos 11 hemocentros públicos estudados por
região do Brasil no ano de 1995.

Região M.O.· M.O.P.D M.Q.O

Sim Não O/o Sim O/o Não O/o Sim % Não %

Norte 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Nordeste 25,00 3 75,00 25,00 3 75,00 4 100,00

Centro-Oeste 50,00 50,00 2 100,00 2

Sudeste 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Sul 100,00 100,00 1 100,00

Total 6 54,54 5 45,46 5 45,46 6 54,54 3 27,28 8 72,72

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
M.O. - Manuais de organização
M.P. - Manuais de procedimentos
M.Q. - Manuais operacionais e de qualidade
p. =0,671
p °=0,307
pO=0,091
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TABELA 13<0-

Tabela 13. - Organização de cadastros de doadores especiais e de repetição nos 11
hemocentros públicos estudados por região do Brasil no ano de 1995

REGIÃO
Organização de Cadastro de doadores especiais e de repetição

Sim Não Total. % n % n %n

Norte 2 100,00 2 100,00

Nordeste 1 25,00 3 75,00 4 100,00

Centro-Oeste 2 100,00 2 100,00

Sudeste 2 100,00 2 100,00

Sul 1 100,00 1 100,00

Total 6 54,54 5 45,46 11 100,00

*0= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p=O,l13
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TABELA 14<>

Tabela 14. - Formação básica dos responsáveis pelas áreas de captação de doadores, coleta,
processamento de sangue, estoque e liberação, sorologia, tipagem sangüínea, imuno-
hematologia, garantia de qualidade do sangue, aférese, biosseguranca, preparo de sangue
para transfusão e ambulatório transfusional nos 11 hemocentros públicos estudados no
Brasil, no ano de 1995.

Formação Médico Farmacêutico Biomédico Enfermeiro Outros NA' Total
Básica

n % n % n. % n. % n % n. % n %
Captação de 9,09 10 90,90 11 100.00
doadores

Coleta 9 81,81 2 18,18 11 100,00

Processamento 3 27,27 4 36,36 9,09 9,09 2 18,18 11 100.00
de sangue

Estoque 3 27,27 3 27,27 2 18,18 3 27,27 11 100.00

Sorologia 4 36,36 2 18,18 5 45,45 11 100.00

Tipagem 2 18,18 5 45,45 2 18,18 9,09 9,09 11 100.00

Imuno- 2 18,18 6 54,54 2 18,18 9,09 11 100.00
hematologia
Garantia de 2 18,18 4 36,36 9,09 4 36,36 11 100.00
Qualidade

Aférese 5 45,45 6 54,54 11 100.00

Biossegurança 9,09 2 18,18 5 45,45 3 27,27 11 100.00

Preparo 3 27,27 2 18,18 2 18,18 9,09 9,09 2 18,18 11 100.00

Ambulatório 6 54,54 2 18,18 3 27,27 11 100.00
Transfusional
Outros: Assistente Social, Administrador, Técnicos.
'NA: Não existe responsável definido.
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA15~

Tabela 15. - Laboratórios de Controle de Qualidade em Sorologia, Imuno-hematologia e de
Controle de Qualidade do Sangue e componentes em funcionamento nos 11 hemocentros
públicos estudados por região do Brasil no ano de 1995.

Laboratórios de Controle de Qualidade

Região Sorologia Imuno-hematologia Sangue e Hemocentros
Sim % Não % Sim % Não % Sim % Não %

Norte 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1· 50,00

Nordeste 4 100,00 4 100,00 4 100,00

Centro-Oeste 2 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Sudeste 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Sul 1 100,00 100,00 100,00

Total 3 27,27 8 72,73 4 36,36 7 63,64 4 36,36 7 63,64

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p= 1,000
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TABELA16~

Tabela 16. - Pesquisa sobre a realização de controles de qualidade externo ou testes
proficiência, em Sorologia e Imuno-hematologia nos 11 hemocentros públicos estudados
por região do Brasil no ano de 1995.

Controle de Qualidade Externo
REGIÃO Sorologia Imuno-hematologia

Norte 2

Nordeste 4 4

Centro-Oeste 2 2

Sudeste 2 2

Sul 1

Total 10 11

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA17~

Tabela 17. - Pesquisa sobre a realização de controles de qualidade bacterianos nos 11
hemocentros públicos estudados por região do Brasil no ano de 1995

Controle de Qualidade Bacteriano

REGIÃO Sim Não Total

0* % o % N %

Norte 50,00 50,00 2 100,00

Nordeste 4 100,00 4 100,00

Centro-Oeste 50,00 50,00 2 100,00

Sudeste 2 100,00 2 100,00

Sul 100,00 100,00

Total 5 45,00 6 55,00 11 100,00

*0 : número de unidades hemoterápicas estudadas.
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 0,113
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TABELA1S'Ô'

Tabela 18. - Existência de sistema de qualidade implantado e de auditoria interna nos 11
hemocentros públicos por região do Brasil no ano de 1995.

Sistema de qualidade Auditoria interna
REGIÃO implantado

Sim % Não % Sim % Não %

Norte 1 50,00 1 50,00 2 100,00

Nordeste 4 100,00 4 100,00

Centro-Oeste 2 100,00 2 100,00

Sudeste 1 50,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00

Sul 1 100,00 1 100,00

Total 2 22,22 9 77,78 1 0,90 10 99,10

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA19~

Tabela 19. - Relação de serviços hemoterápicos encontrados nos 11 hemocentros públicos
estudados por região do Brasil no ano de 1995.

Serviços Região
N~ NE8 CO~ SE~ s'!' TOTAL

Captação 2 4 2 2 11

Triagem 2 4 2 2 11

Coleta Interna 2 4 2 2 11

Coleta Externa 2 4 2 2 11

Fracionamento 2 4 2 2 11

Tipagem sangüínea 2 4 2 2 11

Exames sorológicos 2 4 2 2 11

Atendimento médico ao doador de 2 4 2 2 11

sangue

Testes soro lógicos confirmatórios 4 2 2 10

Fenotipagem eritrocitária 2 3 2 9

Ambulatório Transfusional 2 4 8

Redução de leucócitos 3 2 7

Auto-transfusão pré-operatória 2 2 6

Aférese 2 3

Irradiação 2 2

Reação em Cadeia da Polimerase 2 2

Hemácias raras criopreservadas 2 2

Auto-transfusão intra-operatória

N~=Norte NE8 =Nordeste CO~=Centro-Oeste SEé=Sudeste S';'-Sul
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA20<>

Tabela 20. - Relação de serviços de hematologia encontrados nos 11 hemocentros públicos
estudados por região do Brasil no ano de 1995.

Região
Serviços N~ NEo co· SE0

Ambulatório de Anemias 2 4 1 2

Ambulatório de Doenças 2 4 1 2
Hemorrágicas

Ambulatório de Hemofilia 2 4 1 2

Laboratório de Hemostasia 2 4 1 2

Laboratório de Hematologia geral 2 4 1 2

Ambulatório de Talassemia 2 3 2

Ambulatório de Onco-hematologia 2 3 2

Quimioterapia 2 3 2

Laboratório de Imuno-patologia O 3 1

Enfermaria de Hematologia 1 2 1

Laboratório de Cariótipos 1 1 1

Laboratório de HLA 1 1

TMO 1

Ambulatório de TMO 1

Criopreservação de medula 1

Central de Intemacão de TMO 1

S':' TOTAL

1 10
10

1 10

1 10
1 10
1 8

7

7

4

4

3

2

1

1

1

1

N*=Norte NEo =Nordeste CO'=Centro-Oeste SEé=Sudeste S'!'-Sul
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA21~

Tabela 21. - Tipos de equipamentos utilizados para estocar sangue nos 11 hemocentros
públicos estudados por região do Brasil no ano de 1995.

Região
Equipamento N1 NEó co' SEM S·:·

n % n % n O/o n % n %

câmara fria com 2 motores e 50,00 25,00 50,00 50,00
gerador

câmara fria com 1 motor e 50,00 50,00 100,00
gerador

câmara fria com 1 motor sem 1 25,00 50,00
gerador

Refrigerador para Banco de 2 50,00
Sangue sem gerador

Total 2 100,00 4 100,00 2 100,00 2 100,00 100,00

N* =Norte NEo =Nordeste CO' -Centro-Oeste SE&-Sudeste S·!·-Sul
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 1,00
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TABELA22~

Tabela 22 - Tipos de hemocomponentes especiais mantidos em estoque de rotina nos 11
hemocentros públicos estudados por região do Brasil no ano de 1995.

Tipo de hemo componente especial

REGIÃO Concentrado de hemácias e Concentrado de Hemácias
sangue total CMV-negativo Fenotipado

Sim % Não % Sim % Não %

Norte 2 100,00 2 100,00

Nordeste 4 100,00 25,00 3 75,00

Centro-Oeste 2 100,00 2 100,00

Sudeste 2 100,00 2 100,00

Sul 100,00 100,00

Total 11 100,00 3 27,27 8 72,72

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA 23 <>

Tabela 23. - Tipos de equipamentos de tipagem sangüínea existentes nos 11 hemocentros
públicos estudados por região do Brasil no ano de 1995.

Método de
Tipagem
Sangüínea

N~ NEO co·
n % n % n % n % n %

Semi -automático 2 100,00 4 100,00 2 100,00 1 50,00 100,00

Automático 50,00

Total 2 100,00 4 100,00 2 100,00 2 100,00 1 100,00

N*=Norte NEo =Nordeste CO'=Centro-Oeste SE&=Sudeste S';'=Sul
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA24<>

*n= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA25~

Tabela 25. - Número total de funcionários (equivalente a 40 h) nos 11 hemocentros
públicos estudados no ano de 1995.

AREAS
ESTADO Técnica Administrativa TOTAL

* % n % %n n

Amazonas 117,00 67,24 57,00 32,76 174,00 100,00

Pará 121,50 61,36 76,50 38,64 198,00 100,00

Rio Grande do 86,25 62,50 51,75 37,50 138,00 100,00
Norte

Pernambuco 340,25 65,60 178,50 34,40 518,75 100,00

Paraíba 90,75 70,76 37,50 29,24 128,25 100,00

Bahia 112,25 77,41 32,75 22,59 145,00 100,00

Mato Grosso 44,25 68,07 20,75 31,93 65,00 100,00

Distrito Federal 60,75 56,25 47,25 43,75 108,00 100,00

Minas Gerais

São Paulo 450,00 60,00 250,00 40,00 700,00 100,00

Paraná 110,00 64,70 60,00 35,30 170,00 100,00

Total 1533,00 65,37 812,00 34,63 2345,00 100,00

=n= número de unidades hemoterápicas estudadas
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 0,046
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TABELA 26 -9-

Tabela 26. - Número de funcionários (equivalente a 40 h) do ciclo do sangue (captação,
seleção, coleta, fracionamento e estoques, sorologia e imuno-hematologia) nos 11
hemocentros públicos estudados no ano de 1995.

Estado Número de funcionários

Amazonas 49,50

Pará 105,75

Rio Grande do Norte 77,25

Pernambuco 120,00

Paraíba 39,00

Bahia 71,75

Mato Grosso 30,50

Distrito Federal 43,25

Minas Gerais

São Paulo 303,00

Paraná 100,00

Total (Média) 940,00

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA27~

Tabela 27. - Nível de escolaridade dos funcionários dos 11 hemocentros públicos
estudados no Brasil no ano de 1995

Estado Não Superior Superior Mestrado Doutorado
* % n % n % n %n

Amazonas 120 51,72 110 47,42 0,43 1 0,43

Pará 206 78,03 58 21,96

Rio Grande do 126 68,47 57 30,98 0,54
Norte

Pernambuco 504 68,94 219 29,96 6 0,82 2 0,28

Paraíba 101 58,38 70 40,46 2 1,16

Bahia 127 73,41 43 24,85 3 1,74

Mato Grosso 46 56,10 36 43,90

Distrito Federal 114 85,07 17 12,68 2 1,49 1 0,76

Minas Gerais

São Paulo 405 50,37 354 44,02 25 3,10 20 2,51

Paraná

Total 1749 64,18 912 33,47 40 1,47 24 0,88

=n= número funcionários
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 0,001
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TABELA28~

Tabela 28. - Média salarial dos 11 hemocentros públicos pesquisados referente ao ano de
1995.

Hemocentros pesquisados Média salarial

R$

Amazonas

Pará 330,00

Rio Grande do Norte 250,00

Pernambuco

Paraíba 270,00

Bahia 806,00

Mato Grosso

Distrito Federal 700,00

Minas Gerais 941,67

São Paulo 1.411,76

Paraná

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA 29 <?

Tabela 29. - Perfil dos doadores de sangue nos 11 hemocentros públicos pesquisados
referente ao ano de 1995.

Doador
HEMOCENTROS espontâneo de reposição convocado TOTAL

• % n % n % %n n

Amazonas 11.401 47,90 12.401 52,10 23.802 100,00

Pará 8.759 29,76 15.876 53,94 4.799 16,30 29.434 100,00

Rio Grande do Norte 4.405 27,20 10.542 65,10 1.248 7,70 16.195 100,0

Pernambuco 30.573 45,50 34.847 51,86 1.775 2,64 67.195 100,0

Paraíba 1.440 59,46 982 40,54 2.422 100,00

Bahia 1.489 4,50 31.618 95,50 33.107 100,00

Mato Grosso 496 52,76 73 7,60 373 39,64 942 100,00

Distrito Federal 8.898 54,89 7.313 45,11 16.211 100,00

Minas Gerais 54.369 37,96 73.862 51,57 14.997 10,48 143.228 100,00

São Paulo 55.769 25,00 156.154 70,00 11.155 5,00 223.078 100,00

Paraná 7.990 46,60 9.088 53,00 70 0,40 17.148 100,00

Total 185.589 32,40 352.756 61,59 34.417 6,01 572.762 100,00

.n= número de doadores
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 0,001
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TABELA 30 <>

Tabela 30. - Freqüência absoluta e relativa de doadores de sangue considerados aptos ou
inaptos na triagem clínica dos 11 hemocentros estudados no ano de 1995

APTIDÃO À DOAÇÃO
ESTADO Sim Não TOTAL

* O/o % %n n n

Amazonas 23.802 78,88 6.373 21,12 37.100 100,00

Pará 29.434 79,34 7.666 20,66 37.100 100,00

Rio Grande do Norte 16.195 86,16 2.601 13,84 18.796 100,00

Pernambuco 67.195 82,80 13.954 17,20 81.149 100,00

Paraíba 2.422 62,76 1.437 37,24 3.859 100,00

Bahia 33.107 77,23 9.760 22,77 42.867 100,00

Mato Grosso 942 80,72 225 19,28 1.167 100,00

Distrito Federal 16.211 5.313 21.524 100,00

Minas Gerais 143.228 66,69 71.543 33,31 214.771 100,00

São Paulo 223.078 81,00 52.160 19,00 275.238 100,00

Paraná 17.148 77,06 5.104 22,94 22.252 100,00

TOTAL 572.762 76,48 176.136 23,52 748.898 100,00

•n= número de doadores
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 0,001
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TABELA32~

Tabela 32. - Freqüência absoluta e relativa do sangue e componentes produzidos nas 11
unidades hemoterápicas estudadas (públicas e privadas) no ano de 1995.

HEMOCENTROS
~

PR- SP· MG~ DFit: MTo BAo PE0 PB· RN'" PA<:> AM':'

ST~ n* 16510 10060 919 21 2373 930 51 423 27
% 3,21 2,86 2,70 0,91 3,61 25,0 0,11 0,50 0,05

7
c~ n 153279 129538 15344 842 30143 61100 1325 17184 28947 17794

% 29,83 36,85 45,09 36,67 45,83 34,30 35,7 39,32 34,48 36,31
2

cpEIl n 90230 56978 2171 28 2726 28278 37 6786 4907 11197

% 17,56 16,20 6,38 1,22 4,14 15,88 0,10 15,53 5,85 22,85

CRI00 n 36380 18144 1167 449 986 22479 93 5758 9585 1399

% 7,08 5,20 3,43 19,55 1,51 12,62 2,50 13,18 11,42 2,85

Plasma n 80794 27862 1240 704 7845 26775 136 2931 11859 2851
SV

%
15,72 7,92 3,64 30,66 11,93 15,03 3,66 6,71 14,12 5,82

PFC9 n 106433 107137 14103 205 21354 34992 1189 10210 26103 14921

% 20,71 30,48 41,44 8,93 32,47 19,65 32,0 23,37 31,09 30,45
5

CHL'P n 1200 631 6 47 335 713 96 2125 813

%
0,23 0,18 0,00 2,05 0,51 0,41 0,22 2,54 1,66

CPL8 n 3020 3751 678

%
0,58 2,11 1,56

C I.~ n 26000 1039
% 5,08 0,30

TOTAL n 42870 513846 351449 34031 2296 65762 178088 3710 43698 83949 49002

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

•n=número de unidades hemoterápicas estudadas
- PR=Paraná ·SP=São Paulo ~MG=Minas Gerais it:DF= Distrito Federal o MT=Mato Grosso o BA= Bahia
0PE=Pemambuco ·PB=Paraíba '" RN=Rio Grande do Norte <:>PA=Pará ':'AM=Amazonas
ST=Sangue Total e CH=Concentrado de Hemácias E!)CP=Concentrado de Plaquetas o CRIO=

crioprecipitado v Plasma S= Plasma Simples e PFC= Plasma Fresco Congelado 'l'CHL=Concentrado de
hemácias lavados 9CPL= Componente pobre em leucócitos J3C.I=Componente Irradiado
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p < 0,001
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TABELA 33-0-

Tabela 33. - Testes sorológicos positivos na triagem de doadores de sangue dos 11
hemocentros públicos estudados referente ao ano 1995 - freqüência relativa.

Tesres ESTADOSsorológioos
pnWmi AM':' PA* RNV PE0 PB" BAo MTo DFx MG~ SP' PR-

HIV 0,50 0,89 0,35 0,1 0,1 0,88 0,2 0,34 1,44 0,15

Hepatite B 1,10 0,24 0,24 0,28 1,0 1,2 3,1 0,38 1,32 1,68

Hepatite C 1,30 1,69 0,87 0,4 1,0 1,56 1,9 1,00 1,21 0,8

ALT 0,89 1,31 2,87 0,9 0,78 4,26 1,38

Anti-HBc 4,93 5,15 5,0 10,94 17,4 7,47 6,62 17,62

HTLVIIII 0,24 0,85 0,48 0,6 0,50 1,34 0,6 0,48 1,20 0,19

Sífilis 2,30 1,64 0,35 2,4 1,00 1,53 2,6 0,96 2,42 0,51

Chagas 0,32 0,23 1,15 0,1 0,30 1,16 0,8 1,27 1,46 0,56

Malária 0,20 0,40 2,9

PA%=Pará v RN =Rio Grande do Norte &.!. AM = Amazonas PE- Pernambuco " PB= Paraíba
o BA=Bahia o MT= Mato Grosso x DF= Distrito Federal ~ MG= Minas Gerais • SP= São Paulo
- PR=Paraná
FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p < 0,001
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TABELA 31 <>

Tabela 31. - Análise das coletas realizadas em postos fixos e volantes nos 11 hemocentros
públicos estudados no ano de 1995 - freqüência relativa. .

Hemocentros estudados Coleta de sangue em Coleta de sangue em TOTAL
postos fixos postos volantes

Amazonas 74,23 25,77 100,00

Pará 86,59 13,41 100,00

Rio Grande do Norte 94,21 5,79 100,00

Pernambuco 76,97 23,03 100,00

Paraíba 99,00 1,00 100,00

Bahia 99,98 0,12 100,00

Mato Grosso 54,13 45,87 100,00

Distrito Federal 98,93 1,07 100,00

Minas Gerais 85,78 14,22 100,00

São Paulo 91,00 9,00 100,00

Paraná 100,00

TOTAL (Média) 87,84 12,16 100,00

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 0,001
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TABELA 34-<>

Tabela 34. - Número de exames sorológicos realizados pelos 11 hemocentros públicos
estudados no ano de 1995.

Hemocentros estudados Número de exames sorológicos

Amazonas 148.373

Pará 365.000

Rio Grande do Norte 184.424

Pernambuco 470.365

Paraíba 16.954

Bahia 305.375

Mato Grosso 18.759

Distrito Federal 313.153

Minas Gerais 1.367.914

São Paulo 3.072.507

Paraná 115.000

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA35~

Tabela 35. - Percentual de bolsas de hemocomponentes descartadas nos 11 hemocentros
públicos estudados por problemas de qualidade, incluindo as perdas sorológicas, referente
ao ano de 1995.

Hemocentros estudados Percentual de descarte

Amazonas

Pará 9,85

Rio Grande do Norte

Pernambuco 9,30

Paraíba

Bahia

Mato Grosso 30,00

Distrito Federal 16,00

Minas Gerais

São Paulo 15,00

Paraná 9,85

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
p = 0,001
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TABELA 36<;-

Tabela 36 - Número de hospitais e de leitos hospitalares atendidos regularmente pelos 11
hemocentros públicos estudados no ano de 1995.

Hemocentros estudados Hospitais Leitos hospitalares

Amazonas

Pará 57 4.453

Rio Grande do Norte 27

Pernambuco 92 11.831

Paraíba

Bahia 27

Mato Grosso 13

Distrito Federal 17 2.635

Minas Gerais

São Paulo 270 21.000

Paraná

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA37~

Tabela 37. - Comparação entre os índices de fracionamento encontrados nos 11
hemocentros públicos estudados no ano de 1995.

Hemocentros pesquisados Percentual

Amazonas 2,06

Pará 2,85

Rio Grande do Norte 2,70

Pernambuco 2,65

Paraíba 1,53

Bahia 1,99

Mato Grosso 2,44

Distrito Federal 2,18

Minas Gerais 2,45

São Paulo 2,30

Paraná 2,50

Total (Média) 2,39

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.

·s
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TABELA3S<?

Tabela 38. - Comparação entre o número de bolsas processadas por funcionário totais nos
11 hemocentros públicos estudados no ano de 1995 (equivalente a 40 h).

Hemocentros pesquisados Número de bolsas
'processadas/funcionário

Amazonas 281,62

Pará 423,98

Rio Grande do Norte 316,65

Pernambuco 343,30

Paraíba 28,93

Bahia 453,53

Mato Grosso 35,32

Distrito Federal 315,10

Minas Gerais

São Paulo 685,13

Paraná 252,18

Total (Média) 433,80

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA 39<>

Tabela 39. - Comparação entre o número de bolsas processadas por funcionário
operacional (equivalentes a 40 h) do ciclo do sangue por hemocentro público estudado no
ano de 1995.

Hemocentros pesquisados Número de bolsas
processadas/funcionário

Amazonas 989,94

Pará 793,84

Rio Grande do Norte 565,67

Pernambuco 1.484,07

Paraíba 95,13

Bahia 916,54

Mato Grosso 75,28

Distrito Federal 786,84

Minas Gerais

São Paulo 1.695,86

Paraná 428,70

Total (Média) 1.082,18

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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TABELA 40-0-

Tabela 40. - Número de testes sorológicos realizados por bolsa de sangue coletada e
relação destes com os testes exigidos nos 11 hemocentros públicos estudados no ano de
1995.

Número de testes Relação de testes
Hemocentros pesquisados sorológicos realizados realizados por bolsa/

por bolsa testes exigidos

Amazonas 6,23 0,69

Pará 12,40 1,37

Rio Grande do Norte 11,39 1,26

Pernambuco 7,00 0,77

Paraíba 7,00 0,77

Bahia ·9,22 1,02

Mato Grosso 19,91 2,21

Distrito Federal 19,32 2,14

Minas Gerais 9,55 1,06

São Paulo 13,77 1,53

Paraná 6,71 0,74

FONTE: Questionários enviados aos Hemocentros pelo autor.
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QUESTIONÁRIO <>-

10.2 QUESTIONÁRIO
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L IDENTIFICAÇÃO:
Questionário

1. Dados de Identificação da Instituição:

Nome:
Razão Social:
Endereço: Rua:
Estado:
Telefone:( ) Fax: ( )

2. Entidade Mantenedora:
Nome:
Razão Social:
Endereço: Rua:
Estado:
Telefone:( ) Fax: ( )

lI. ESTRUTURA JURÍDICA:
1. Estrutura Jurídica:

( ) Pública - Administração Direta
( ) Pública - Administração Indireta - Fundação criada por Decreto Governamental. Qual nível de governo? ( ) federal

() estadual
( ) municipal

( ) Pública - Administração Indireta - Autarquia
( ) Privada não lucrativa! Fundação Privada de Apoio
( ) Privada lucrativa
( ) Outra forma. Qual ?

2. Ano de criação das Instituições assinaladas acima:

3. Anexar Estatuto(s) das Instituições assinaladas acima.

4. Em sendo Instituição privada lucrativa, anexar Contrato Social.

5. Anexar publicação(es) oficiais do ato administrativo de criação das Instituições assinaladas acima.

6. Descrever as atividades da Fundação Privada de Apoio, se aplicável.
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7. A Fundação Privada de Apoio contrata funcionários?
( ) sim
( ) não

8. Sendo positivo o item acima identificar o número de funcionários contratados.

9. A Fundação Privada de Apoio complementa salários?
( ) sim () não

10. A Fundação Privada de Apoio realiza compra de materiais, equipamentos e insumos?
( ) sim
( ) não

I1I) ORGANIZAÇÃO, CONTROLES DE QUALIDADE E REGISTROS.

1. Anexar Organograma da(s) Instituição(es) acima citada(s).

2. O Organograma está atualizado?
() sim
() não

3. Assinale as modificações atualizando o Organograma.

4. Qual a composição do Conselho Administrativo ou Conselho. de Curadores?

5. Cite as três últimas deliberações ou atos administrativos, com as respectivas datas, do Conselho citado acima.

6. Qual a composição da Diretoria Executiva? Descrever os cargos.

7. Quais as Comissões em atividade ligadas a Diretoria Executiva? Descreva suas atividades.

8. Assinale os Manuais existentes na Instituição
( ) Manual de Organização, descrevendo funções, atividades e serviços

executados '
( ) Manual de Procedimentos Operacionais, descrevendo em detalhes

todos os procedimentos técnicos executados pela Instituição.
) Manual de Qualidade, descrevendo as políticas e operação do Sistema
de Qualidade da Instituição

9. Estes Manuais estão atualizados? Verificar se os funcionários conhecem e utilizam estes Manuais.
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10. Descreva a organização do cicIo de processamento de sangue e componentes.

li. Assinale os cargos de chefia existentes nos departamentos relacionados ao cicIo do sangue. Citar formação básica.

( ) responsável pela unidade de captação de doadores. -----------------------------

( ) responsável pela unidade de coleta de sangue. ------------------------------------

( ) responsável pela unidade de processamento de sangue. -----------------------

( ) responsável pela unidade de estoque e liberação de sangue. -----------------

( ) responsável pela unidade de sorologia. -----------------------------------------------

( ) responsável pela unidade de tipagem sangüínea do doador. ------------------

( ) responsável pela unidade de imuno-hematologia. ----------------------------------

( ) responsável pela unidade de garantia de qualidade do sangue e componentes. -----------------------------------------------

( ) responsável pela unidade de aférese. ------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) responsável pela unidade de bio-segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------

( ) responsável pela unidade de preparo de sangue para transfusão. ---------------------------------------------------------------

( ) responsável pela unidade de ambulatório transfusional. -----------~-------------------------------~-----------------------------

12. Assinale os laboratórios de controles de qualidade existentes para o cicIo do sangue:

( ) laboratório de controle de qualidade em sorologia
( ) laboratório de controle de qualidade em imuno-hematologia
( ) laboratório de controle de qualidade do sangue e componentes

13. Descreva em detalhes os procedimentos de controles de qualidade executados internamento nos setores descritos
no item 12.

13. 1. para avaliar a qualidade dos conjuntos diagnósticos (Kits) utilizados para executar os exames soro lógicos.

13.2. para avaliar a qualidade dos exames sorológicos
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13.3. para avaliar a qualidade dos reagentes e exames imuno-hematológicos.

13.4. para avaliar a qualidade das bolsas plásticas de coleta de sangue.

13.5. para avaliar a qualidade do sangue e componentes utilizados.

14. Descreva os controles de qualidade externos ou testes de proficiência realizados para os exames sorológicos.

15. Descreva os testes de qualidade externos ou testes de proficiência realizados para os exames imuno-
hematológicos.

16. Descreva os registros utilizados nos departamentos relacionados a captação, processamento, armazenamento,
preparo e distribuição de sangue e componentes. Assinale se estão ativos e atualizados, além do tempo de
armazenamento destas informações.

16.1. no setor de captação de doadores. Ativo Tempo armaz.

16.2. no setor de triagem de doadores. Ativo Tempo armaz.
( incluindo doadores especiais: aférese, doador
de medula, sangue raro ... )

16.3. no setor de coleta de doadores.
( incluindo coleta por aférese )

Ativo Tempo armaz.

16.4. no setor de fracionamento de sangue. Ativo Tempo armaz.

'"
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16.5. no setor de estoque de sangue e compo-
nentes.

16.6. no setor de controle de qualidade de san-
gue e componentes.

16.7. no setor de distribuição de sangue e com-
ponentes.

Ativo Tempo armaz.

Ativo Tempo armaz,

Ativo Tempo armaz

~~~I,~;
t.--~..i./
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16.8.no setor de exames soro lógicos Ativo Tempo armaz.

16.9. No setor de controle de qualidade dos
exames soro lógicos.

Ativo Tempo armaz

16.10. no setor de tipagem de doadores.
( incluindo controles de qualidade).

Ativo Tempo armaz.

16.11. no laboratório de imuno-hematologia.
(incluindo controles de qualidades).

Ativo Tempo armaz.

----------------------------_ .._-------------------------------;..----

16.12. no laboratório de preparo de sangue e
componentes para transfusão.

Ativo Tempo armaz.

17. Descreva todas as amostras de sangue, amostras de soro e amostras de outros componentes armazenados, citando
para que servem e por quanto tempo são armazenados. Especifique por setor do ciclo do sangue.

---------------- ..---------------------------------_ .._ ..-.•.------------------------------------------_ ..-----------------------------_ ...._-------_ ...

18. Existe Sistema de Qualidade implantado ou em implantação?
Descreva-o.

19. Existem auditorias internas? Tais auditorias estão documentadas?

20. Assinale as ferramentas administrativas implantadas no Hemocentro:
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( ) sistema de custos. Qual?------------------------------------------------------------------

( ) plano de cargos e salários. Anexe cópias.

( ) análise de desempenho pelas chefias. Anexe cópias.

( ) plano de carreira em Y. Anexe cópias.

() o Hemocentro utiliza método de planejamento anual para as suas ações. Verifique.

21. Responda, no Hemocentro em estudo, sobre a existência ou não dos setores organizados abaixo indicados:

21.1. Captação de doadores vinculados. ( ) sim ( ) não

21.2. Captação de doadores de sangues raros. ( ) sim ( ) não

21.3. Captação de doadores de plaquetas. () sim () não

21.4. Captação de doadores em escolas, empresas, ou outras instituições comunitárias. ( ) sim ( ) não

21.5. Departamento de marketing organizado para realizar campanhas de captação de doadores voluntários e de
repetição.
() sim () não

21.6. Cadastros de doadores especiais e de repetição. () sim () não

21.7. Existe Banco de Medula Óssea? Se sim, quantos doadores?

22. Responda as perguntas sobre o sistema de coleta de sangue:

22.1. Existem equipes de coleta externa. Quantas? Qual a configuração mínima de profissionais?

22.2. Existem postos fixos de coleta de sangue. Quantos?

22.3. Existem postos móveis de coleta de sangue. Quantos?

22.4. A triagem do doador é executada por qual( is ) profissional( is ) ?

22.5. Quem é o responsável final pelo procedimento de triagem dos doadores?
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23. Quantas unidades externas o Hemocentro administra? Discrimine o tipo e localização. (tipos = Hemocentro
regional, Hemonúcleo, Unidade de Coleta e Transfusão, Posto de Coleta, Agência transfusional, Unidade Sorológica).

SERVIÇOS

1. Assinale os serviços executados no ciclo do sangue:

( ) captação de doadores
( ) triagem de doadores
( ) coleta interna do sangue
( ) coleta por equipe externa
( ) coleta por aférese
( ) autotransfusão pré-operatória
( ) auto transfusão intra-operatória
( ) fracionamento do sangue
( ) irradiação do sangue
( ) redução' de leucócitos no sangue e plaquetas
( ) tipagem do sangue
( ) exames sorológicos
( )PCR
( ) fenotipagem de hemácias
( ) Hemácias raras criopreservadas
( ) exames confirmatórios dos doadores positivos e duvidosos
( ) atendimento médico para os doadores com resultados soro lógicos positivos e duvidosos, encaminhando-os para
serviços especializados
( ) ambulatórios especializado para atendimento e seguimento dos doadores confirmados. Citar em quais patologias---

( ) distribuição do sangue para os Hospitais usuários, em veículos comuns, utilizando embalagens térmicas.
( ) distribuição do sangue para os Hospitais usuários, em veículos apropriados, com geladeira e freezer internos.
( ) possui laboratório de preparo de sangue e componentes para transfusão
( ) possui ambulatório transfusional
( ) outros serviços. Quais?

2. Assinale os serviços prestados em Hematologia

) ambulatório de anemias
) ambulatório de doenças hemorrágicas
) ambulatório de hemofilicos

( ) ambulatório de talassêmicos
( ) ambulatório de onco-hematologia
( ) ambulatório de quimioterapia
( ) laboratório dehemostasia
( ) laboratório de imunopatologia
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( ) laboratório de hematologia geral
( ) laboratório de cariótipos
( ) Executa o transplante de medula óssea
( ) laboratório de preparo e de preservação de medula óssea
( ) ambulatór.iode pós-transplante de medula óssea
( ) laboratório de HLA - histocompatibilidade
( ) tipagem de doadores de medula
( ) banco de dados de doadores de medula óssea. Quantos doadores---------------------------~---------------------------------

( ) central de internação de pacientes para transplante de medula. Quantos leitos?--------------------------------------------

( ) enfermaria de hematologia. Quantos leitos?--------------------------------------------------------------------------------------

( ) outros serviços de Hematologia. Quais?

3. Cite todos os laboratórios utilizados exclusivamente para pesquisas.
Qual a principal linha de pesquisa.

-------------------------------_ ..--------------------- ....._-------_ .•...;;-------------_ ...•.._-_ .._--_ .._-----------_ ....------------- ..--------------------

4. Hemoderivados

4.1. Qual o destino do plasma excedente?

4.2. O Hemocentro produz Hemoderivados?

4.3. Se sim, qual método utiliza:

( ) método de Cohn

( ) método de cromatografia

4.4. Quais hemoderivados produz:

() albumina
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( ) fatores da coagulação. Quais?-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------_ .._-_ .•._--_ _--------_ _-----------------_ .•._-------------------_ .._---------------

( ) imun ogl obulinas. Quais? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Qual a quantidade dos produtos, citados na pergunta anterior, produzidos ( em frascos) nos anos de 94 e 95?

4.6. Qual a quantidade de plasma ( em litros), utilizados nos anos de 94 e 95, para produzir os produtos citados acima?

TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELO HEMOCENTRO

1. Quantas máquinas de aféreses possui o Hemocentro? Citar nomes, marca, modelo, ano, Kits utilizados. O sistema é
fechado? É continuo?

2. Qual o método de fracionamento do sangue utilizado?

( ) sedimentação

( ) centrifugação com obtenção de plasma rico em plaquetas

( ) centrifugação com obtenção do buffy-coat.

3. A obtenção de componentes é realizada:

( ) manualmente

( ) com máquinas automáticas.

4. Se obtenção de componentes for automática, assinalar o tipo de máquina e quantidade:

( ) optipress. Quantos? -------------------------------------------------------------------------

( ) separator-NBPI. Quantos?----------------------------------------------------------------
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( ) compomatic- NBPI. Quantos? -------------------------~------------------~--------------

5. Assinalar a tecnologia encontrada no Hemocentro, referente .ao fracionamento de sangue:

( ) aliquotagem de bolsas em. sistema fechado utilizando o aparelho de conexão estéril

( ) extração do buffy-coat; reduzindo o número de leucócitos no sangue

( ) obtenção de plaquetas com poli de buffy-coat

( ) filtragem de leucócitos na bancada

( ) irradiação de componentes

( ) obtenção de plaquetas 3 dias

( ) obtenção de plaquetas 5 dias

( ) centrifugas de grande porte refrigeradas. Quantas?------------------------------------ ---------------------------------------~-

6. Assinale os equipamentos utilizados para a estocagem do sangue:

( ) cânÍaras frias com 2 motores funcionando em paralelo, com sistema de gerador

( ) câmara frias com 1 motor, com gerador

( ) câmara fria com 1 motor, sem gerador

( ) sistema automático contínuo de controle de temperatura nas câmaras frias com alarme sonoro e visual.

7. Assiriale os equipamentos utilizados para estocagern.de plaquetas:

( ) agitadores orbitais

( ) agitadores planos

( ) não utiliza agitadores

( ) utiliza incubadoras

8. O Hemocentro mantém continuamente em seus estoques:

) sangue e componentes de doadores CMV negativos

) hemácias fenotipadas? Quais------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------_ .._----_ .._ •..•.--------_ .•._---_ ..--_ .•._--_ __ .._-_ --------_ __ _-------_ .._-----------
--_ ..._--_ ..-------_ .._---~-_.._----------------_ .._--------------_ ..-------------_ ..---------------------------------_ ..------------------------------
------------------------------------------------_ ..-------_ ..._------- ..--_ ...._------_ ..---------------_ ..-..------- .._--------_ .._---_ ....---------------
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9. A tipagem do doador de sangue é realizada manualmente?

( ) sim ()não

10. A tipagem do doador de sangue é realizada em máquina semi- automática?

( ) sim. Qual? Citar nome, marca, modelo, ano.------------------------------------------------------------------.------------------

( ) não

11. A tipagem do doador é realizada por máquina automatizada em todas as fases?

( ) sim. Citar a máquina, marca, modelo, ano, tecnologia que utiliza.------------------------------------------------------------

() não

12. A tipagem do doador é realizada:

( ) em lâminas

( ) em tubos

( ) em microplacas

( ) em sistemas de cartões

13. Citar todas as máquinas automáticas de processamento dos exames soro lógicos e bioquímicos no doador de
sangue
( pipetadoras, leitoras, lavadoras, incubadoras, processador bioquímico)

14. O Hemocentro possui domínio da tecnologia do peR, utilizando-a em casos selecionados ou para pesquisas?

15. Citar todos os exames soro lógicos utilizados na triagem do doador de sangue, realizados pelo Hemocentro em
estudo. Detalhar o nome do exame, sigla, técnica utilizada e Kit utilizado ( nome, marca e geração do KIT ).

15.1. AIDS
I;.:

í :"

,',.o'

15.2. HEPATITE B
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15.3. HEPATITE C

15.4. ALT

15.5. Anti-HBc

15.6. Sífilis

15.7. Chagas

15.8. HTLVIIII

15.9. Testes de falcização

15.10. Malária

15.11. Citomegalovírus

15.12. Controle de qualidade de contaminação bacteriana por intermédio de culturas

( ) sim

( ) não

RECURSOS HUMANOS

1. Preencha o quadro abaixo:

Jornada semanal de trabalho 20 horas 30 horas 40 horas

Número de funcionários da área técnica

Número de funcionários administrativos

Número total de funcionários

2. Preencha o quadro abaixo:

Jornada semanal de trabalho 20 h 30 h 40 h
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Número de funcionários relacionados ao processa-
mento do sangue, ou ciclo do sangue, ou relaciona-
dos a Hemoterapia.

Número de funcionários relacionados a Hematologia,
incluindo todos os ambulatórios e laboratórios.

Número de funcionários da fábrica de Hemoderivados.

Número de funcionários relacionados à pesquisa.

Total de funcionários

3. Cite o número de funcionários de cada um dos setores discriminados abaixo:

Jornada semanal de trabalho 20h 30 h 40h

setor de captação de doadores

setor de triagem

setor de coleta de doadores

setor de fracionamento de sangue

setor de estoque e liberação

setor de imuno-hematologia

setor de sorologia

outros setores ciclo do sangue

total do ciclo do sangue

4.Preencher o quadro abaixo:

Jornada semanal de trabalho 20 h 30h 40 h

Número de funcionários de nível superior

Número de funcionários de nível não superior
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Número total de funcionários

5. Média salarial do Hemocentro

6. Preencha o quadro abaixo:

Número de doutores

Número de mestres

7. Qual o número de médicos?

8. Qual o número de enfermeiras?

9. Qual o número de biólogos, bioquímicos e biomédicos?

10. Existe treinamento continuado para todos os funcionários técnicos? Qual a periodicidade?

11. Estes treinamentos são registrados? Verificar documentação.

12. Qual a formação básica do Diretor Técnico do Hemocentro?

RECURSOS FINANCEIROS

obs: estas informações poderão ser obtidas por intermédio do balanço patrimonial.

1. Assinale os valores solicitados no quadro abaixo para os anos de 1994 e 1995 :

itens de receita 1994 1995

receita própria SUS

receita própria privados

receita orçamentária
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receita de convênios
com instituições governa-
mentais

receitas de convênios
com instituições não
governamentais

outras receitas

Total de receitas

2. Preencha o quadro anexo:

itens de custos 1994 1995

custos operacionais

despesas administrativas

total de custos

PRODUÇÃO

1. Preencher quadro abaixo, em números absolutos, sobre o perfil do doador de sangue:

perfil do doador 1994 1995

espontâneos ou voluntários -------------------------------------------------------------------------
doadores de reposição--------------------------------------------------------------------------------
convocados --------------------------------------------------------------------------------------------
outros----------"-----------------------------------------------------------------------------------------
total--------------------------"----------------------------------------------------------------------------
2. Preencha em números absolutos, o quadro abaixo:

tipos de doadores 1994 1995

total de doadores aptos------------------------------------------------------------------------------

total de doadores inaptos---------------------------------------------------------------------------

total de doadores--------------------------------------------------------------------------------------

3. Preencha em números absolutos o quadro abaixo:
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tipos de coleta 1994 1995

Num. de coletas internas ( feitas em postos fixos )-------------------------------------------

Num. de coletas externas ( feitas em postos volantes )--------------------------------------

Num. de coletas feitas por terceiros--------------------------------------------------------------

total------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Preencha o número de unidades processadas no ano de 94 e 95, em números absolutos, conforme quadro abaixo:

tipo de unidade 1994 1995

sangue total

concentrado de hemácias

concentrado de plaquetas

concentrado de leucócitos

crioprecipitado

plasma simples

plasma fresco congelado

conc.hemácias lavadas

componentes pobres em leucócitos
( filtrados na bancada)

componentes irradiados

outros

total de componentes processados

5. Preencher utilizando a média anual de 1994 e 1995, o percentual de exames positivos assinalados abaixo:

Exames 1994 1995

HIV

Hepatite B

Hepatite C
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ALT

Anti- Hbc

HTLV I/lI

Sífilis

Chagas

Malária

falcização

total de positivos

6. Qual o número total de exames realizados pelo laboratório de sorologia?

1994----------------------------------------------------------------c------------------------------------

1995---------------------------------------------------------.-------------------------------------------

7. Do número total de bolsas processadas, qual o número total de bolsas perdidas e que foram descartadas?

1994----------------------------------------------------------------------------------------------------

1995-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTES

1. Preencha, em números absolutos, os números de Hospitais abastecidos de sangue e componentes pelo Hemocentro:

tipos de serviços 1994 1995
Número de Hospitais Públicos atendidos

Número de Hospitais Privados conveniados ao SUS
atendidos

Número de Hospitais Privados não conveniados ao SUS atendidos

outros serviços atendidos
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total

obs. só deverão ser contados os Hospitais o qual recebeu sangue e componentes os 12 meses no ano, no mínimo 1
unidade.

2. Preencha, em números absolutos, no quadro abaixo,o número de leitos dos Hospitais numerados acima:

Número de leitos 1994 1995

Hospitais públicos

Hospitais privados SUS

Hospitais privados não SUS

total de leitos

3. Descreva em quantos Hospitais clientes o Hemocentro possui agência transfusional própria.

4. Descreva para quantos Hospitais clientes o Hemocentro prepara a transfusão em suas instalações.

5. Descreva o processo de distribuição de sangue para os Hospitais clientes. Como é realizado? Quem realiza? Em que
condições realiza? Qual a distância máxima percorrida?
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