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Este inquérito foi realizado para recolher dados actualizados sobre a segurança do sangue 
três anos após o último inquérito, de modo a produzir informações pertinentes sobre os 
Estados-Membros, que ajudarão a conceber estratégias e intervenções para melhorar os 
serviços com base em elementos comprovativos sólidos. 
 
A OMS preparou a ferramenta de indicadores da segurança do sangue usando elementos 
mais importantes do questionário para a Base de Dados Mundial da Segurança do Sangue 
(GDBS) de 2013. Todos os Estados-Membros receberam a ferramenta online para ser 
preenchida por um funcionário superior do serviço nacional de transfusão sanguínea (SNTS). 
Solicitou-se a todos os Estados-Membros que fornecessem online dados de 1 de Janeiro a 
31 de Dezembro de 2013 para compilação e análise. 
     
As perguntas feitas relacionavam-se com informações administrativa, organização e gestão, 
dadores de sangue e colheita de sangue, rastreio de infecções transmissíveis por transfusão 
(ITT), preparação de componentes sanguíneos, uso clínico do sangue e dos componentes do 
sangue, e medicamentos derivados do plasma (MDP). Este questionário encontra-se no 
Anexo 1. 
 
Os países foram divididos em três categorias com base nas sub-regiões que constituem as 
três Equipas de Apoio Interpaíses (EAI) na Região Africana da OMS: África Central (AC), 
África Oriental e Austral (AOA) e África Ocidental (AO). No que toca à consecução da meta 
da estratégia regional sobre a dádiva voluntária de sangue, os países foram divididos em 
três categorias: i) pelo menos 80%, ii) entre 50 e 79%, e iii) menos de 50% de Dadores de 
Sangue Voluntários e Não Remunerados (DSVNR). 
 
Analisámos dados usando folhas de cálculo do Microsoft Excel versão 2007, e o Microsoft 
Word versão 2007.  
 
Dos 47 Estados-Membros que receberam o questionário, 46 (97,9%) responderam, dos 
quais 9 na EAI/AC, 20 na EAI/AOA e 17 na EAI/AO. Apenas a Guiné Equatorial não forneceu 
dados e não foi considerada na análise. 
 
Dos 46 países que nos enviaram dados, 38 (82,6%) países já tinham formulado e adoptado 
uma política nacional do sangue, 33 países (71,7%) tinham elaborado um plano estratégico 
para a implementação da sua política do sangue, e 19 (41,3%) tinham redigido leis sobre a 
transfusão. Trinta e quatro países (73,9%) tinham linhas orientadoras nacionais sobre o uso 
clínico adequado do sangue e dos produtos lábeis do sangue, e 13 países (28,3%) tinham 
criado um sistema nacional de hemovigilância. 
 
Vinte e um países (45,6%) tinham atingido o nível de 80-100% de DAVNR. A taxa média de 
dádiva de sangue era de 4,7 unidades/1000 habitantes, e nove países colhiam pelo menos 
10 unidades/1000 habitantes. A percentagem média de DAVNR era de 67,0%, e a taxa geral 
de exclusão era de 13,0%.  
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Quarenta e quatro países (95,6%) faziam o rastreio do VIH em 100% das unidades de 
sangue, 42 países (91,3%) faziam o rastreio do VHB, 41 (89,1%) do VHC e da sífilis. A 
percentagem de unidades de sangue testadas para o rastreio de ITT era de 99,9% para VIH, 
99,2% para VHB, 98,6% para VHC e 98,3% para sífilis. A percentagem média de unidades de 
sangue reactivas a ITT era de 1,3% para VIH, 4,2% para VHB, 1,0% para VHC e 0,8% para 
sífilis. Em 25 países, 79,9% dos bancos de sangue participavam num programa de avaliação 
externa da qualidade (PAEQ) quanto a diferentes ITT.  
 
Trinta e nove (84,8%) dos 46 países preparavam componentes sanguíneos. A percentagem 
média de unidades de sangue separadas em componentes sanguíneos era de 64,8%, e 
24,3% dos centros de transfusão sanguínea preparavam componentes sanguíneos. O 
concentrado de eritrócitos (RCC) foi o componente mais desenvolvido pelos países, seguido 
de plasma fresco congelado (PFC). A percentagem global de sangue e componentes 
sanguíneos rejeitados era de 7,0%, sendo as ITT a principal razão (5,3%). 
 
A percentagem média das unidades de sangue transfusionado era de 28,7% como sangue 
total, 58,7% como RCC, 7,2% como plaquetas derivadas de sangue total e 7,0% como PFC. 
De 4415 hospitais, 641 (14,5%) tinham um Comité Hospitalar de Transfusão (CHT), 22,4% 
tinham um sistema de monitorização da prática clínica de transfusão e 13,45% tinham um 
mecanismo de notificação reacções adversas e incidentes originados pelas transfusões. 
Dezoito ponto cinco por cento dos doentes que receberam transfusões tinham menos de 5 
anos de idade, 6,0% tinham entre 5 e 14 anos, 40,6% tinham entre os 15 e os 44 anos, 
16,7% tinham entre 45 e os 59 anos e 18,2% tinham 60 anos ou mais. Apenas 3 países 
(6,5%) registavam dados sobre reacções adversas ocorridas após transfusões sanguíneas. 
 
A África do Sul era o único país que produzia todos ou parte dos medicamentos derivados 
do plasma (MDP) através do fraccionamento do plasma colhido no país. Nos restantes 
países, todos estes produtos eram importados do estrangeiro, e 20 países (43,5%) tinham 
incluído MDP na sua lista de medicamentos essenciais. 
 
Nos últimos três anos, os países na Região Africana têm envidado esforços louváveis para 
melhorar a disponibilidade e o acesso a sangue e a produtos lábeis do sangue seguros e de 
qualidade. O número de países com políticas nacionais do sangue e que implementam as 
suas políticas através de planos estratégicos aumentou, mas a legislação continua a suscitar 
preocupações na maioria dos países. A prevalência geral de ITT entre dadores de sangue e a 
percentagem de sangue rejeitado devido a ITT tem evidenciado uma tendência regular ao 
longo dos anos.  
 
A despeito dos progressos registados nos Estados-Membros na abordagem de questões 
relativas à segurança do sangue, ainda persistem desafios significativos, designadamente:   

a) implementação inadequada de políticas nacionais do sangue e sistemas fracos de 
regulação do sangue;  

b) número insuficiente de DAVNR; menos de 100% das unidades de sangue para 
transfusão são testadas para o rastreio de ITT;  



 

x 

c) fracos programas de gestão da qualidade, com o controlo inadequado dos testes de 
rastreio;  

d) determinação dos grupos sanguíneos e testes de compatibilidade; uso clínico do sangue 
inadequado; e  

e) financiamento nacional insustentável da segurança do sangue. 
 
A principal recomendação é incrementar o apoio técnico e a sensibilização para os países 
que ainda não conseguiram implementar as suas políticas, sistemas e estruturas nacionais 
do sangue para garantir um abastecimento adequado e seguro de sangue e produtos lábeis 
do sangue, por forma a suprir as necessidades de todos os doentes que precisam de 
transfusão, independentemente da sub-região. 



 

1 

 
A Região Africana da OMS é uma das seis regiões da OMS, e abrange 47 países com 
aproximadamente 989 173 000 pessoas em 2013. A esperança média de vida na Região é de 
52,3 anos, e a taxa média de mortalidade materna é de 542 por 100 000 nados-vivos. As 
taxas de mortalidade são as mais elevadas do mundo, com uma taxa de mortalidade dos 
menores de cinco anos de 81,3 por 1000 nados-vivos e uma taxa de mortalidade neonatal 
de 28 por 1000 nados-vivos. Em média, verificam-se 2,6 novas infecções por VIH em cada 
1000 pessoas não infectadas, em adultos com idades entre os 15 e 49 anos. A incidência do 
paludismo é de 210 casos em cada 1000 habitantes; a taxa de mortalidade por acidentes 
rodoviários é de 20 em cada 100 000 habitantes e 42% da população sofre de anemia [1, 2].  
 
A disponibilidade de sangue e produtos lábeis do sangue seguros sempre constituiu uma 
estratégia-chave para lidar com estes desafios relacionados com a saúde.  Apesar de a 
necessidade de sangue ser universal, milhões de doentes que precisam de transfusão não 
têm acesso atempado a sangue seguro, e existe um enorme desequilíbrio entre países em 
desenvolvimento e países industrializados em termos do acesso ao sangue seguro. Este 
problema constitui uma prioridade mundial e regional da OMS. A OMS reconhece que 
alcançar auto-suficiência, a não ser que circunstâncias especiais não o permitam, no 
abastecimento de componentes sanguíneos seguros, através de dádivas de sangue 
voluntárias não remuneradas, e a segurança deste abastecimento são objectivos nacionais 
importantes para evitar a escassez de sangue e fazer face aos desafios relacionados com a 
saúde das populações. 
 
Em Maio de 1975, a Assembleia Mundial da Saúde (WHA) aprovou a resolução WHA28.72 
exortando os Estados-Membros a promover a criação de serviços nacionais coordenados de 
transfusão sanguínea baseados em dádivas de sangue voluntárias não remuneradas 
(DAVNR), promulgar leis eficazes para governar o funcionamento destes serviços, e tomar 
outras medidas necessárias para proteger e promover a saúde dos dadores e receptores de 
sangue e produtos lábeis do sangue [3]. 
 
Como parte da implementação desta resolução mundial, o Comité Regional para a África 
aprovou a resolução AFR/RC44/R12 em 1994, que instava os Estados-Membros na Região 
Africana a tomar medidas urgentes para adoptar políticas de segurança do sangue, 
mobilizar recursos para desenvolver as infra-estruturas necessárias para os serviços de 
sangue em hospitais centrais e distritais, e estabelecer objectivos e metas para conseguir 
transfusões de sangue livre de VIH no contexto da prestação de cuidados de saúde [4]. Além 
disso, para melhorar a disponibilidade de produtos lábeis do sangue seguros em todos os 
Estados-Membros, a quinquagésima primeira sessão do Comité Regional para a África 
aprovou a estratégia regional para a segurança do sangue em Setembro de 2001 [5]. Os 
objectivos da estratégia regional eram: i) ajudar os países a criar um sistema eficaz de 
recrutamento de dadores de baixo risco; ii) melhorar a segurança do sangue e dos produtos 
lábeis do sangue através da implementação de um programa de garantia da qualidade e do 
mapeamento de estratégias eficazes para o rastreio de infecções transmissíveis por 
transfusão (ITT) no sangue; e iii) promover o uso adequado do sangue e dos produtos lábeis 
do sangue pelos clínicos. A estratégia regional definiu quatro metas a serem atingidas até ao 
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fim de 2012: i) uma análise da situação da segurança do sangue por todos os Estados-
Membros; ii) a formulação e a adopção de uma política nacional do sangue por 75% dos 
países da Região; iii) um teste obrigatório para todas as unidades de sangue para transfusão 
para rastrear quatro ITT: Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), Vírus da Hepatite B 
(VHB), Vírus da Hepatite C (VHC) e sífilis; e iv) que pelo menos 80% das dádivas de sangue 
em todos os países da Região sejam DSVNR. 
 
Para melhorar a disponibilidade, a segurança e a qualidade do sangue e dos produtos lábeis 
do sangue, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou, em Maio de 2010, a resolução 
WHA63.12 [6]. Esta resolução instou os Estados-Membros a: i) criarem programas 
sustentáveis de sangue e plasma; ii) actualizarem os seus sistemas regulatórios nacionais 
para garantir que o controlo regulamentar da qualidade e da segurança dos produtos lábeis 
do sangue em toda a cadeia de transfusão estivesse em conformidade com as normas 
reconhecidas; iii) criarem sistemas de qualidade para o processamento do sangue total e 
dos componentes sanguíneos, e instituírem boas práticas de fabricação para a produção de 
medicamentos derivados do plasma (MDP), incluindo o uso de aparelhos de diagnóstico 
para evitar ITT; iv) desenvolverem as capacidades em termos dos recursos humanos, 
proporcionando formação inicial e contínua aos funcionários para garantir a qualidade dos 
serviços de sangue e produtos lábeis do sangue; v) melhorarem a qualidade das avaliações e 
das acções regulatórias para os produtos lábeis do sangue e os aparelhos médicos conexos; 
vi) reforçarem os sistemas para o uso seguro e racional dos produtos lábeis do sangue e 
proporcionarem formação para todos os funcionários envolvidos na transfusão clínica; e vii) 
garantirem a fiabilidade dos mecanismos de notificação de reacções adversas à dádiva de 
sangue e plasma, e à recepção dos componentes sanguíneos e MDP. 
 
Mais recentemente, em reuniões na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque de 25 a 27 de 
Setembro de 2015, por ocasião da celebração do septuagésimo aniversário da Organização, 
os Chefes de Estado e de Governo e Altos Representantes estabeleceram 17 novos 
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) mundiais a serem atingidos até 2030. Um 
dos objectivos é garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos em todas as 
idades através de diferentes medidas que incluam: i) redução da taxa de mortalidade 
materna no mundo para menos de 70 por cada 100 000 nados-vivos, ii) redução da 
mortalidade neonatal para 12 por cada 1000 nados-vivos e mortalidades dos menores de 5 
anos para, pelo menos, 25 por cada 1000 nados-vivos, iii) fim das epidemias SIDA, 
tuberculose, paludismo e doenças tropicais negligenciadas, e combate à hepatite, doenças 
transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis, iv) consecução da cobertura 
universal de saúde, incluindo a protecção contra riscos financeiros, acesso a serviços de 
cuidados essenciais de saúde de qualidade e acesso a vacinas e medicamentos essenciais 
seguros, eficazes, de qualidade e comportáveis para todos [7]. A disponibilidade de sangue e 
produtos lábeis do sangue seguros constitui uma estratégia-chave para alcançar ODS 
relacionados com a saúde.  
 
Diversas avaliações da implementação da estratégia regional africana para a segurança do 
sangue foram conduzidas em 2004, 2006 e 2010 para medir os progressos usando 
indicadores específicos e identificar os sucessos, os obstáculos e os desafios [8–10]. No que 
toca à disponibilidade, segurança e qualidade dos produtos lábeis do sangue na Região 
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Africana, os dados mostraram que tem havido progressos na maioria dos países. O 
planeamento e a implementação de actividades para a segurança do sangue na Região tem 
em consideração três novos elementos: o sangue total e os principais componentes 
sanguíneos são medicamentos essenciais desde 2013 [11]; a inactivação dos agentes 
patogénicos no sangue total está disponível nos próximos anos, e são usados sangue total 
ou plasma convalescentes colhidos em doentes que recuperaram da doença por vírus Ébola 
(DVE). Apesar de não haver tratamento comprovado para a doença por vírus Ébola (DVE), 
sangue total e plasma colhidos de doentes na fase convalescente da infecção foram usados 
na África Ocidental como tratamento empírico com resultados promissores num pequeno 
grupo de casos de DVE [12]. Nota-se uma maior consciencialização sobre a importância de 
um programa bem desenvolvido de segurança do sangue nos países afectados ou em risco 
de serem afectados pela crise de Ébola e em programas internacionais de financiamento. 
Apesar destas mudanças positivas, ainda existem desafios significativos, tais como: a 
implementação inadequada das políticas nacionais do sangue e sistemas regulatórios fracos; 
número insuficiente dádivas de sangue voluntárias não remuneradas; menos de 100% das 
unidades de sangue para transfusão são testadas para o rastreio de ITT; maus programas de 
gestão da qualidade com controlo inadequado da qualidade dos testes de rastreio, 
determinação dos grupos sanguíneos e testes de compatibilidade; uso clínico inadequado 
do sangue, e financiamento nacional insustentável para a segurança do sangue. 
 

 
Este relatório tem a finalidade de: 

1. Avaliar o nível de implementação das resoluções do Comité Regional para a África e da 
Assembleia Mundial da Saúde, com vista a apresentar informações actualizadas sobre a 
situação da segurança do sangue na Região Africana da OMS usando dados do inquérito 
de 2013; 

2. Criar perfis nacionais da segurança do sangue nas três sub-regiões;  

3. Identificar sucessos, lacunas e factores restritivos; 

4. Definir as medidas prioritárias a serem tomadas nos próximos pontos;  

5. Fazer recomendações às Comunidades Económicas Regionais, Estados-Membros e 
outras partes interessadas no sentido de consolidar progressos realizados e mitigar os 
factores restritivos. 

  

 
3.1  Ferramentas de recolha de dados 
 
Os indicadores da segurança do sangue foram recolhidos usando o questionário de 2013 da 
Base de Dados Mundial de Segurança do Sangue (GDBS) [13]. Foi elaborado um questionário 
adicional de auto-avaliação para recolher dados sobre a consecução das metas da estratégia 
regional no final de 2012. No que diz respeito aos dados sobre a situação da cadeia de 
transfusão de sangue, a GDBS tem as seguintes sete secções:  

 



 

4 

1. Informação administrativa 

2. Organização e gestão 

3. Dadores de sangue e colheita de sangue 

4. Rastreio de infecções transmissíveis por transfusão 

5. Preparação dos componentes sanguíneos  

6. Uso clínico do sangue e componentes sanguíneos  

7. Medicamentos derivados do plasma (MDP). 
 
O questionário usado para recolher dados sobre a consecução das metas da estratégia 
regional para a segurança do sangue incluiu perguntas sobre a análise da situação, a 
elaboração de políticas e a sua implementação, o quadro legislativo, o financiamento, a 
dádiva voluntária de sangue, a gestão da qualidade do rastreio das ITT, o uso racional do 
sangue e a hemovigilância, pontos fortes e pontos fracos do sistema nacional de transfusão. 
 
3.2 Método de recolha 

 
Para a Base de Dados Mundial da Segurança do Sangue (GDBS) 2013 da OMS, todos os 
países da Região Africana da OMS foram convidados, de Outubro de 2015 a Fevereiro de 
2016, a responder ao questionário online, o que teria de ser feito pelos funcionários 
relevantes do SNTS. Os países deviam fornecer dados de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
2013. O questionário relativo à consecução das metas da estratégia regional para a 
segurança do sangue foi enviado aos directores dos serviços nacionais de transfusão 
sanguínea na Região através das Representações da OMS nos países. Os dados enviados da 
Região foram registados, validados e analisados. Os países que não forneceram informações 
em todas as avaliações foram excluídos da análise. Para efeitos de comparação, fizemos 
uma análise das tendências usando dados disponíveis em relatórios de inquéritos de 2004, 
2006, e 2010 [8-10]. 
 
3.3 Análise de dados 
 
A introdução de dados foi feita usando as folhas de cálculo do Microsoft Excel 2010. A 
análise de dados e a preparação do quadro foram feitas usando o Microsoft Excel e o 
Microsoft Word 2010. 
 
Os países foram divididos em três grupos com base nas sub-regiões que constituem as 
Equipas de Apoio Interpaíses (EAI) no Escritório Regional da OMS para a África: África 
Central (AC), África Oriental e Austral (AOA) e África Ocidental (AO). Para cada banco de 
sangue, as variáveis nacionais e/ou sub-regionais notificadas ou calculadas foram número, 
taxa e percentagem. A população total da Região Africana da OMS usada para as estimativas 
foi a definida pelo PNUD em 2013 [14].  
 
3.4 Qualidade 
 
Os questionários enviados foram verificados em termos de erros, adequação e qualidade 
dos dados pela Unidade da Segurança do Sangue do Escritório Regional da OMS em 
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Brazzaville e da Sede da OMS em Genebra. Os dados do ano 2013 compilados foram sujeitos 
a um controlo cruzado por cada país através de um quadro de verificação final da correcção 
ou consistência dos dados e qualquer esclarecimento. 
 
3.5 Limitações do inquérito  
 
A Guiné Equatorial não respondeu, e faltaram alguns dados de países. 
 

 
 
Dos 47 países da Região Africana da OMS, 46 (97,9%) forneceram dados no questionário. 
Apenas a Guiné Equatorial não forneceu qualquer dado e foi excluída da análise.  
 
Com base nas estimativas dos países apresentadas no relatório, a população total da Região 
Africana da OMS em 2013 era de 927 370 720 e a população dos países que responderam 
era de 926 613 705 (99,9%). 
 
4.1  ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
 
Quadro organizativo e jurídico dos serviços nacionais de transfusão sanguínea  
Dos 46 países que forneceram dados, 41 (89,1%) tinham serviços de transfusão sanguínea 
(STS) coordenados ao nível nacional. Trinta e oito (82,6%) países tinham formulado e 
adoptado uma política nacional do sangue, e 33 países (71,7%) tinham elaborado um plano 
estratégico para a implementação da sua política do sangue, tendo legislação sobre 
transfusão sido preparada em 19 países (41,3%). A Figura 1 indica o número de países com 
os elementos-chave da organização para a segurança do sangue em cada sub-região. 
 
FIGURA 1:   NÚMERO DE PAÍSES COM UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA DO SANGUE, PLANO ESTRATÉGICO E 

LEGISLAÇÃO EM CADA SUB-REGIÃO 

 
Instalações para os serviços de transfusão sanguínea 
Todos os 46 países forneceram dados sobre o número de bancos de sangue que tinham. No 
total, havia 2170 bancos de sangue e 2045 (85,4%) forneceram dados usados para produzir 
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este relatório. Destes, 192 (9,4%) eram independentes, ao passo que 1853 (90,6%) estavam 
baseados em hospitais (Quadro 1). O questionário não especificava se estas instalações 
estavam sob a administração do hospital ou se estavam apenas localizadas no hospital. 
 
QUADRO 1:  NÚMERO E TIPOS DE CENTROS DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA QUE FORNECERAM DADOS  

PARA A ELABORAÇÃO DESTE RELATÓRIO 

Sub-região Países (n) Independentes n (%) Baseados em hospitais n (%) 
Todos os tipos de 

centros n (%) 

África Central 9 24 (2,1) 1106 (97,9) 1130 (100) 

África Oriental e Austral 20 97 (31,0) 215 (69,0) 312 (100) 

África Ocidental 17 71 (11,8) 532 (88,2) 603 (100) 

Toda a Região 46 192 (9,4) 1853 (90,6) 2045 (100) 

 
Gestão dos serviços de transfusão sanguínea 
De 46 países, 36 (78,3%) informaram que existia uma unidade no Ministério da Saúde (MdS) 
com a responsabilidade de governar todas as actividades relacionadas com o fornecimento 
e transfusão de sangue e produtos lábeis do sangue, e14 países (30,4%) tinham uma 
comissão nacional de transfusão sanguínea (ou comissão semelhante) para ajudar o MdS a 
formular políticas e planos, instituir normas e prestar aconselhamento sobre questões 
importantes relativas à segurança do sangue. 
 
No que toca à gestão da qualidade em STS, 44 países (95,6%) tinham instituído normas 
nacionais para a colheita, teste, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e 
produtos lábeis do sangue. Os dados também revelam que 28 países (60,8%) participavam 
num programa nacional de avaliação externa da qualidade (PAEQ) para testes de rastreio 
laboratorial de ITT e 22 países (47,8%) para testes serológicos e de compatibilidade dos 
grupos sanguíneos. Apenas quatro países (8,7%) tinham serviços nacionais de transfusão 
sanguínea (SNTS) com acreditação. Os detalhes por sub-região são apresentados no Quadro 
2. 
 
QUADRO 2:  NÚMERO DE PAÍSES COM NORMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA DO SANGUE, ACTIVIDADES NO 

ÂMBITO DE UM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA DA QUALIDADE DOS TESTES DE 
RASTREIO DE ITT E TESTES SEROLÓGICOS E DE COMPATIBILIDADE DOS GRUPOS SANGUÍNEOS 
EM CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região Países (n) Normas nacionais (n) PAEQ/ITT (n) 
PAEQ/Determinação de grupos 

sanguíneos (n) 
SNTS Acreditados (n) 

África Central  9 8 3 3 1 

África Oriental e Austral  20 19 18 12 3 

África Ocidental  17 17 7 7 0 

Toda a Região 46 44 28 22 4 

 

Em termos do uso do sangue, 34 dos 46 países (73,9%) tinham linhas orientadoras nacionais 
sobre o uso clínico adequado do sangue e dos produtos lábeis do sangue, ao passo que 13 
países (28,3%) tinham criado um sistema nacional de hemovigilância, por forma a registar os 
incidentes e eventos adversos relacionados com transfusão sanguínea tanto em dadores 
como em receptores de sangue (Figura 2) 
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FIGURA 2:   NÚMERO DE PAÍSES COM LINHAS ORIENTADORAS NACIONAIS SOBRE O USO CLÍNICO DO 
SANGUE E UM SISTEMA DE HEMOVIGILÂNCIA EM CADA SUB-REGIÃO 

 
Quanto ao sistema de inspecção frequente e licenciamento dos SNTS, 15 (32,6%) e 17 
(39,6%) dos 46 países dispunham destes sistemas de inspecção e licenciamento. Além disso, 
dez países (21,7%) tinham um programa de formação que oferecia um diploma ou curso 
universitário reconhecido a nível nacional em medicina / ciência transfusional, 
nomeadamente África do Sul, Angola, Argélia, Gana, Madagáscar, Nigéria, Quénia, Ruanda, 
Senegal e Zimbabwe.  
 
A respeito do financiamento do SNTS, 36 (78,3%) países tinham um orçamento 
governamental nacional e tinham recebido financiamento e apoio técnico de agências / 
instituições internacionais, enquanto 19 países (41,3%) tinham um sistema de recuperação 
de custos. Os custos médios aproximados de produção de uma unidade de sangue total 
eram de 82,2 dólares americanos (USD), e 95,0 dólares para o concentrado de eritrócitos 
(RCC) (variando entre 16,3 dólares no Gana e 340 dólares no Gabão). O financiamento total 
estimado e as principais fontes de financiamento das transfusões sanguíneas estão descritos 
no Quadro 3.   
 

QUADRO 3:  FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA POR SUB-REGIÃO 
 

Sub-região Países 
Estimativa da necessidade 

total de financiamento (USD) 
Governo (%) 

Recuperação 
dos custos (%) 

Financiamento 
externo (%) 

Total do 
financiamento (%) 

África Central  9 13 398 637 49,0 13,4 19,3 81,7 

África Oriental e Austral  20 257 787 510 7,0 83,8  7,0 97,8 

África Ocidental  17 21 993 970 49,0 9,0 42,0 100 

Toda a Região 46 293 180 117 12,0 75,0 10,2 97,2 

 

As principais agências / instituições internacionais que forneceram financiamento e apoio 
técnico aos SNTS estão listadas em baixo (Quadro 4).   
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QUADRO 4:    AGÊNCIAS / INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS QUE PRESTARAM APOIO AOS SERVIÇOS DE 
SANGUE NA REGIÃO AFRICANA DA OMS 

 

S/N.º Agência/Instituição Países (n) 

1. OMS 19 

2. CDC/PEPFAR 19 

3. Fundo Mundial 9 

4. American Association of Blood Banks 7 

5. Fundação Sangue Seguro para África 4 

6. FNUAP 3 

7. Etablissement Français du sang 3 

8. Cruz Vermelha Suíça 2 

9. União Europeia 2 

10. Banco Mundial 1 

11. UNICEF 1 

12. PNUD 1 

13. Nordic Development Fund 1 

14. Lux Development 1 

15. Belgian Technical Cooperation 1 

16. Sociedade Africana de Transfusão Sanguínea 1 

17. Management Science for Health (MSH) 1 

18. NHS Blood and Transplant 1 

 
Em alguns países, este apoio também foi prestado por parceiros nacionais como o Consórcio 
Académico para o Combate ao Ébola (ACCEL) na Libéria, o Seguro Nacional de Saúde e da 
Garantia Social no Gabão, e a Cruz Vermelha Nacional no Burúndi e na Guiné Bissau. 
 
4.2  DADORES DE SANGUE E COLHEITA DE SANGUE 

 
Número total de dádivas de sangue  
Foi colhido um total de 4 402 680 unidades de sangue em 46 países em 2013, variando 
entre 919 unidades em São Tomé e Príncipe, com uma população de 192 993, e 947 890 
unidades na África do Sul com uma população de 52 776 130. O número de unidades de 
sangue doado e a média de dádivas anuais de sangue por 1 000 habitantes em cada sub-
região encontram-se indicados no Quadro 5. 
 

QUADRO 5: NÚMERO DE DÁDIVAS DE SANGUE E TAXA DE DÁDIVAS POR SUB-REGIÃO 

Sub-região Países (n) 
Total das dádivas de sangue 

registadas (n) 
População (n) 

Taxa de dádivas 
(unidades/1000 habitantes) 

África Central  9 811 060 145 155 857 5,6 

África Oriental e Austral 20 2 126 407 410 998 468 5,1 

África Ocidental 17 1 465 213 370 459 380 3,9 

Toda a Região 46 4 402 680 926 613 705 4,7 

 

A taxa média de dádivas de sangue na Região foi de 4,7 unidades por 1000 habitantes, 
variando entre 0,7/1000 na Nigéria e 39,7/1000 na Maurícia (Quadro 6). Nove países 
colheram pelo menos 10 unidades/1000 pessoas: 2 na África Central (Congo, Gabão), 6 na 
África Oriental e Austral (África do Sul, Botsuana, Maurícia, Namíbia, Seychelles e 
Suazilândia) e 1 na África Ocidental (Argélia). 
 
 



 

9 

QUADRO 6:  TAXA DE DÁDIVAS EM CADA PAÍS POR SUB-REGIÃO 

África Central  África Oriental e Austral  África Ocidental  

País Taxa* País Taxa País Taxa 

Angola 7,2 Botsuana 10,0 Argélia 12,5 

Burúndi 5,5 Comores 3,4 Benim 7,5 

Camarões 0,7 Eritreia 1,4 Burquina Faso 6,0 

República Centro-Africana 2,5 Etiópia 0,8 Cabo Verde 6,5 

Chade 5,4 Quénia 3,6 Cote d’Ivoire 6,5 

Congo 11,3 Lesoto 3,9 Gâmbia 5,4 

República Democrática do Congo 6,4 Madagáscar 1,0 Gana 6,2 

Guiné Equatorial NC Malawi 3,6 Guiné 3,6 

Gabão 11,1 Maurícia 39,7 Guiné-Bissau 2,8 

São Tomé e Príncipe 4,8 Moçambique 4,6 Libéria 6,2 

  Namíbia 12,2 Mali 3,0 

  Ruanda 3,7 Mauritânia 2,8 

  Seychelles 16,0 Níger 4,3 

  África do Sul 18,0 Nigéria** 0,7 

  Sudão do Sul 0,2 Senegal 4,8 

  Suazilândia 10,8 Serra Leoa 7,1 

  Uganda 5,4 Togo 6,1 

  República Unida da Tanzânia 3,3   

  Zâmbia 7,8   

  Zimbabwe 4,0   

*Taxa (unidades/1000 habitantes); **o número de dádivas de sangue comunicado apenas cobre cerca de 10% da colheita 
real   

 
Tipo de dádiva de sangue 
Todos os 46 países comunicaram dados sobre a percentagem de dádivas de sangue 
voluntárias não remuneradas (DSVNR), dádivas de reposição pelas famílias (DRF) e dádivas 
de sangue pagas durante 2013. A percentagem média de DSVNR era de 67,0%, variando 
entre 2,3% no Sudão do Sul e 100% em 11 países (Quadros 7 e 8, e Figura 3). Dois países, 
Guiné-Bissau e República Democrática do Congo (RDC), informaram que as dádivas pagas 
representavam, respectivamente, 0,1% e 6,2% do total das suas dádivas. 
 
QUADRO 7: NÚMERO DE DÁDIVAS E TIPOS DE DÁDIVAS POR SUB-REGIÃO  

Sub-região 

 Tipo de dádiva 

DSVNR n (%) 
Dádiva de reposição pela 

família n (%) 
Dádiva paga n (%) Outros tipos# n (%) 

Todos os tipos de 
dádivas n (%) 

África Central  279 156 (34,4) 503 889 (62,1) 27 254 (3,4) 761 (0,1) 811 060 (100) 

África Oriental e 
Austral  

1 964 685 (92,4) 161 142 (7,6) - 580 (0,02) 2 126 407 (100) 

África Ocidental  709 142 (48,4) 755 443 (51,6) 46 (0,003) 582 (0,03) 1 465 213 (100) 

Toda a Região 2 952 983 (67,0) 1 420 474 (32,2) 27 300 (0,6) 1923 (0,04) 4 402 680 (100) 

#Outros tipos: autólogo      
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QUADRO 8: PERCENTAGEM DE DÁDIVAS DE SANGUE VOLUNTÁRIAS NÃO REMUNERADAS EM CADA PAÍS 

África Central África Oriental e Austral África Ocidental 

País % País % País % 

Angola 14,8 Botsuana 100 Argélia 31,3 

Burúndi 100 Comores 115 Benim 95,5 

Camarões 25,6 Eritreia 92,5 Burquina Faso 67,5 

República Centro-Africana 98,9 Etiópia 67,5 Cabo Verde 85,2 

Chade 6,2 Quénia 100 Cote D'Ivoire 100 

Congo 38,5 Lesoto 96,6 Gâmbia 21,5 

República Democrática do Congo 35,7 Madagáscar 18,6 Gana 33,0 

Guiné Equatorial  NC Malawi 82,4 Guiné 11,1 

Gabão 31,1 Maurícia 84,4 Guiné-Bissau 28,8 

São Tomé e Príncipe 65,3 Moçambique 43,9 Libéria 26,3 

  Namíbia 100 Mali 30,6 

  Ruanda 100 Mauritânia 25,2 

  Seychelles 33,2 Níger 33,9 

  África do Sul  100 Nigéria* 43,0 

  Sudão do Sul 2,3 Senegal 94,2 

  Suazilândia 100 Serra Leoa 10,0 

  Uganda 100 Togo 95,3 

  República Unida da Tanzânia 84,6   

  Zâmbia 100   

  Zimbabwe 100   

*O número de dádivas de sangue comunicado apenas cobre cerca de 10% da colheita real     

 
Das 4 402 680 dádivas nos 46 países, 30 651 (0,7%) tinham sido obtidas por aférese em sete 
países, nomeadamente na África do Sul, Argélia, Botsuana, Lesoto, Maurícia, Namíbia e 
Zimbabwe). A percentagem de dádivas de sangue obtidas por aférese variava entre 0,0003% 
no Lesoto e 0,5% na África do Sul. 
 
FIGURA 3:   PERCENTAGEM DE DÁDIVAS DE SANGUE VOLUNTÁRIAS NÃO REMUNERADAS EM CADA PAÍS DA 

REGIÃO AFRICANA DA OMS EM 2013 
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≥ 80% 

 

Menos de 50% 

Fora da Região Africana da OMS 
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Taxa e razões de exclusão de dadores de sangue 
Trinta países apresentaram dados sobre a exclusão de dádivas de sangue. De um total de 2 
801 442 dádivas de sangue comunicadas, 363 443 dadores de sangue tinham sido excluídos 
por diferentes razões. A taxa média de exclusão era de 13,0%, variando entre 0,02% no Togo 
e 68,5% nas Seychelles. O resumo dos dados excluídos por razão em cada sub-região é 
apresentado no Quadro 9. 
 
QUADRO 9:  TAXA DE EXCLUSÃO DE DADORES DE SANGUE E RAZÕES PARA A EXCLUSÃO EM CADA SUB-

REGIÃO 

 

Sub-região 
Toda a Região 

África Central  África Oriental e Austral  África Ocidental  

Taxa de exclusão (%) Taxa de exclusão (%) Taxa de exclusão (%) Taxa de exclusão (%) 

Razões para 
a exclusão 

Peso baixo 0,05 1,4 1,3 1,3 

Nível baixo de hemoglobina 0,2 4,7 1,6 3,6 

Outros problemas de saúde 3,7 4,4 2,1 3,7 

Comportamento de alto risco 0,1 1,5 2,4 1,6 

Viagem 0,006 0,3 0,02 0,2 

Outras razões 1,3 3,0 1,4 2,4 

Todas as razões  5,5 15,4 8,8 13,0 

 

4.3  RASTREIO DE INFECÇÕES TRANSMISSÍVEIS POR TRANSFUSÃO 
 
Rastreio de ITT 
Quarenta e seis (46) países apresentaram dados sobre o rastreio de ITT. À excepção dos 
Camarões e a RDC, 44 países (95,6%) testavam cem por cento das unidades de sangue para 
rastrear o VIH, 42 (91,3%) o VHB, 41 (89,1%) o VHC e a sífilis (Quadros 10). 
 

QUADRO 10:  NÚMERO DE PAÍSES QUE TESTAVAM 100% DAS DÁDIVAS DE SANGUE PARA O RASTREIO DAS 

QUATRO ITT OBRIGATÓRIAS 

Sub-região Países (n) Rastreio de ITT em 100% das unidades de sangue  

  VIH VHB VHC Sífilis 

África Central   9 7 6 6 6 

África Oriental e Austral   20 20 20 19 19 

África Ocidental  17 17 16 16 16 

Toda a Região 46 44 42 41 41 

 

Quatro países não testavam 100% das amostras para o rastreio do VHB, 5 para o rastreio do 
VHC e 4 da sífilis (Quadro 11). Neste último caso, a Gâmbia não forneceu dados. 

QUADRO 11:  PERCENTAGEM DAS UNIDADES TESTADAS NOS PAÍSES QUE TESTAVAM MENOS DE 100%  
DAS DÁDIVAS DE SANGUE PARA O RASTREIO DE PELO MENOS UMA ITT 

Sub-região Países 

Infecções transmissíveis por transfusão 

VIH 
(%) 

VHB 
(%) 

VHC 
(%) 

Sífilis 
(%) 

África Central  

Camarões 95,35 95,35 95,35 95,35 

Chade 100 98,22 96,5 96,09 

RDC 99,75 94,07 88,50 86,16 

África Oriental e Austral  Comores 100 100 92,0 95,65 

África Ocidental  Gâmbia 100 26,8 17,4 NA 

 

Centros que testavam o sangue para o rastreio de ITT 
Todos os 46 países que apresentaram dados comunicaram um total de 2045 bancos de 
sangue. Destes, 1955 (95,6%) realizavam testes laboratoriais às dádivas de sangue para o 
rastreio de ITT. O número de centros que faziam o rastreio do VIH, VHB, VHC, e Sífilis no 
sangue doado em cada país está indicado no Quadro 12. 
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QUADRO 12:  NÚMERO E PERCENTAGEM DOS BANCOS DE SANGUE QUE FAZIAM O RASTREIO LABORATORIAL 

DE ITT EM DÁDIVAS DE SANGUE, POR PAÍS 

África Central  África Oriental e Austral  África Ocidental  

País 
Centros incluídos no 

relatório (n) 

Centros com testes 

de rastreio n (%) 
País 

Centros 
incluídos no 
relatório (n) 

Centros com 
testes de 
rastreio n (%) 

País 
Centros 
incluídos no 
relatório (n) 

Centros com 
testes de rastreio 
n (%) 

Angola 139 139 (100) Botsuana 6 2 (33,3) Argélia 200 200 (100) 

         

Burúndi 7 5 (71,4) Comores 5 5 (100) Benim 40 40 (100) 

Camarões 15 15 (100) Eritreia 1 1 (100) Burquina Faso 42 42 (100) 

RCA 2 1 (50,0) Etiópia 25 25 (100) Cabo Verde 6 2 (33,3) 

Chade 56 52 (92,8) Quénia 54 6 (11,1) Cote D'Ivoire 23 3 (13,0) 

Congo 24 24 (100) Lesoto 4 1 (25,0) Gâmbia 11 11 (100) 

RDC 890 889 (99,9) Madagáscar 47 43 (91,5) Gana 103 103 (100) 

Guiné 
Equatorial  

NC NC Malawi 4 4 (100) Guiné 33 33 (100) 

Gabão 1 1 (100) Maurícia 1 1 (100) Guiné-Bissau 7 7 (100) 

STP 1 1 (100) Moçambique 153 153 (100) Libéria 30 30 (100) 

Total 1130 1127 (99,7) Namíbia 1 1 (100) Mali 6 6 (100) 

   Ruanda 5 1 (20,0) Mauritânia 13 13 (100) 

   Seychelles 1 1 (100) Níger 5 5 (100) 

   África do Sul  11 3 (27,2) Nigéria 43 18 (41,8) 

   Sudão do Sul  2 2 (100) Senegal 21 21 (100) 

   Suazilândia 1 1 (100) Serra Leoa 30 30 (100) 

   Uganda 14 7 (50,0) Togo 2 2 (100) 

   República Unida da Tanzânia 7 7 (100) Total 603 554 (91,9) 

   Zâmbia 9 9 (100)    

   Zimbabwe 5 1 (20,0)    

   Total 312 274 (87,8)    

RCA: República Centro-Africana, RDC: República Democrática do Congo, STP: São Tomé e Príncipe  

 
O Quadro 13 apresenta o número total de unidades e a percentagem de sangue testado 
para o rastreio das principais ITT. Alguns países, como Angola, Libéria e Malawi, testavam 
100% das duas dádivas para o rastreio do paludismo. A prevalência do paludismo era de 
0,4% em Angola e no Malawi. O Gabão informou que todas as suas dádivas de sangue eram 
testadas para o rastreio do HTLV e que a prevalência deste marcador é de 2%. 
 
QUADRO 13:  NÚMERO E PERCENTAGEM DE UNIDADES DE SANGUE TESTADAS PARA O RASTREIO DE ITT EM 

CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região 
Total das 
dádivas (n) 

Unidades testadas para o rastreio de infecções transmissíveis por transfusão 

VIH n(%) VHB n(%) VHC n(%) Sífilis n(%) 

África Central  811 060 808 627 (99,7) 783 444 (96,6) 759 152 (93,6) 752 664 (92,8) 

África Oriental e Austral  2 126 407 2 126 407 (100) 2 126 407 (100) 2 126 194 (99,9) 2 126 194 (99,9) 

África Ocidental 1 465 213 1 465 213 (100) 1 457 887 (99,5) 1 456 422 (99,4) 1 451 147 (99,0) 

Toda a Região 4 402 680 4 400 247 (99,9) 4 367 738 (99,2) 4 341 768 (98,6) 4 330 005 (98,3) 

 

Percentagem de unidades de sangue reactivas para ITT  
Todos os 46 países forneceram dados sobre reactividade ou positividade das ITT. A 
percentagem média de unidades de sangue reactivas para ITT era de 1,3% para o VIH 
(variando entre 0% e 6,7%), 4,2% para o VHB (variando entre 0% e 17,4%), 1,0% para VHC 
(variando entre 0% a 4,9%) e 0,8% para sífilis (variando entre 0% e 8,3%). Trinta e cinco 
países realizavam um teste de confirmação do VIH em parte ou todas as unidades de sangue 
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reactivas, 26 do VHB e sífilis, 27 do VHC. O Quadro 14 apresenta a percentagem média e o 
intervalo em cada sub-região (Quadro 14). 
 
QUADRO 14:  PERCENTAGEM MÉDIA E INTERVALO DE UNIDADES DE SANGUE REACTIVAS PARA ITT 

Sub-região 
Reactividade a infecções transmissíveis por transfusão 

VIH (%) VHB (%) VHC (%) Sífilis (%) 

África Central  2,2[1,0-4,5] 6,3 [3,4-11,4] 1,8 [0,3-4,6] 1,1 [0,0-2,0] 

África Oriental e Austral  0,7 [0,0-5,5] 2,08 [0,08-11,9] 0,7 [0,0-4,3] 0,3 [0,1-8,3] 

África Ocidental 1,9 [0,08-6,7] 7,7 [0,3-17,4] 1,2 [0,0-4,9] 0,8 [0,1-4,2] 

Toda a Região 1,3 [0,0-6,7] 4,2 [0,0-17,4] 1,0 [0,0-4,9] 0,8 [0,0-8,3] 

 

Garantia de qualidade dos testes de rastreio de ITT  
Dos 46 países, 25 informaram que uma percentagem das suas dádivas de sangue era 
testada com garantia da qualidade. A percentagem das dádivas de sangue testadas com 
garantia de qualidade para o rastreio de quatro ITT era de 98,1% para o VIH, 95,8% para o 
VHB, 94,9% para o VHC e 94,7% para a sífilis. Os detalhes das percentagens em cada sub-
região são apresentados no Quadro 15. 
 
QUADRO 15:  PERCENTAGEM APRESENTADA DE DÁDIVAS DE SANGUE TESTADAS COM GARANTIA DE 

QUALIDADE EM CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região Países (n) Percentagem de dádivas de sangue testada com garantia da qualidade para para o rastreio ITT (%) 

  VIH VHB VHC Sífilis 

África Central 3 99,8 94,8 90,0 88,9 

África Oriental e Austral 16 97,5 97,5 97,5 97,5 

África Ocidental 6 99,0 87,5 87,5 87,5 

Toda a Região 25 98,1 95,8 94,9 94,7 

 

Dos 25 países que comunicaram a percentagem de dádivas de sangue testadas com garantia 
de qualidade, um total de 1050 (79,9%) dos 1313 centros participaram num PAEQ para 
diferentes ITT. A distribuição destes centros por sub-regiões era a seguinte: 892 (86,6%) de 
1030 na África Central, 87 (57,2%) de 152 na África Oriental e Austral e 71 (54,2%) de 131 na 
África Ocidental. 
 
4.4  PREPARAÇÃO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS 
 
Países e centros que preparavam componentes sanguíneos 
Um total de 39 (84,8%) dos 46 países comunicaram a preparação de componentes 
sanguíneos. O concentrado de eritrócitos (RCC) era preparado em 34 dos 39 países, ao 
passo que o concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado (PFC) e o crioprecipitado 
eram preparados em 28, 30 e 11 países, respectivamente. O Quadro 16 apresenta o número 
de países em cada sub-região, de acordo com o tipo de componente sanguíneo preparado. 

QUADRO 16: NÚMERO DE PAÍSES QUE PREPARAVAM COMPONENTES SANGUÍNEOS EM CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região País (n) 

Componentes sanguíneos 

Concentrado de 
eritrócitos (n) 

Concentrado de 
plaquetas (n) 

Plasma fresco 
congelado (n) 

Crioprecipitado (n) 

África Central 7 7 5 6 1 

África Oriental e Austral 18 16 13 14 7 

África Ocidental 14 11 10 10 3 

Toda a Região 39 34 28 30 11 
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Dos 1963 centros, 478 (24,3%) preparavam componentes sanguíneos. O número e a 
percentagem de bancos de sangue em cada sub-região que preparavam componentes 
sanguíneos são apresentados no Quadro 17.  
 
QUADRO 17:  NÚMERO E PERCENTAGEM DE CENTROS INCLUÍDOS NO RELATÓRIO QUE PREPARAVAM 

COMPONENTES SANGUÍNEOS 

Sub-região Países (n) 
Centros incluídos no 

relatório (n) 
Centros que preparavam componentes sanguíneos n (%) 

África Central 7 1,114 29 (2,6) 

África Oriental e Austral 18 305 218 (71,5) 

África Ocidental 14 544 231 (42,4) 

Toda a Região 39 1,963 478 (24,3) 

 

Componentes sanguíneos preparados 
Dos 4 259 890 de dádivas de sangue, 2 760 123 (64,8%) tinham sido separadas em 
componentes sanguíneos. Os países que separavam 100% das suas dádivas de sangue eram 
Botsuana, Moçambique, Ruanda, e Suazilândia na África Oriental e Austral; Mauritânia e 
Nigéria (apenas os dados do banco de sangue de Abuja foram tidos em conta nesta análise) 
na África Ocidental. Apenas 7 países, nomeadamente, África do Sul, Argélia, Botsuana, 
Lesoto, Maurícia, Namíbia, e Zimbabwe preparavam componentes sanguíneos por aférese. 
 
QUADRO 18:  NÚMERO E PERCENTAGEM DE COMPONENTES SANGUÍNEOS PREPARADOS EM 

CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região Países (n) Total das dádivas (n) 
Dádivas de sangue total separado 

em componentes n (%) 
Preparações de 
eritrócitos n (%) 

Outras preparações*n (%) 

África Central 7 784 865 430 906 (54,9) 387 739 (49,4) 43 167 (5,5) 

África Oriental e Austral 18 2 095 898 1 584 641 (75,6) 1 333 107 (63,6) 1 437 841 (68,6) 

África Ocidental 14 1 379 127 744 576 (54,0) 744 076 (53,9) 355 773 (25,8) 

Toda a Região 39 4 259 890 2 760 123 (64,8) 2 464 922 (57,8) 1 836 781 (43,1) 

* Outras preparações incluíam plaquetas, plasma fresco congelado, plasma e crioprecipitados 

 

Causas da rejeição de sangue e componentes sanguíneos 
Trinta e cinco países apresentaram dados sobre as causas de rejeição de sangue e 
componentes sanguíneos: 7 na África Central, 18 na África Oriental e Austral e 10 na África 
Ocidental. Dos 4 013 814 de dádivas de sangue colhidas nestes países, 280 164 (7,0%) 
tinham sido rejeitadas. Independentemente da sub-região, a principal causa de rejeição 
eram as ITT (Quadro 19). 
 
QUADRO 19:  PERCENTAGEM E CAUSAS DE REJEIÇÃO DE SANGUE E COMPONENTES SANGUÍNEOS  

EM CADA SUB-REGIÃO 

Grupo 
Total das dádivas 

(n) 

Causas da rejeição de sangue e componentes sanguíneos  

Colheita 
incompleta (%) 

ITT (%) 
Prazo de 
validade (%) 

Problemas de 
armazenagem (%) 

Problemas de 
transporte (%) 

Problemas de 
processamento (%) 

Todas as 
causas (%) 

África Central 784 865 0,5 8,7 0,03 0,1 0,002 0,02 9,3 

África Oriental 
e Austral 

1 979 425 1,2 3,1 1,0 0,1 0,02 0,3 5,6 

África Ocidental 1 249 524 0,5 6,7 0,2 0,1 0,01 0,05 7,6 

Toda a Região 4 013 814 0,8 5,3 0,6 0,07 0,01 0,16 7,0 
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4.5  USO CLÍNICO DO SANGUE E DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS 
 
Componentes sanguíneos produzidos e transfusionados 
Dos 46 países, 39 (84,8%) apresentaram dados sobre o uso clínico do sangue. Dos 4 050 190 
de unidades de sangue colhidas nestes países, 4 151 127 foram transfusionados como 
unidades de sangue total ou como unidades de componentes sanguíneos. Foram 
transfusionados: 1 192 904 de unidades de sangue total (28,7%), 2 438 574 de concentrados 
de eritrócitos (58,7%), 299 198 concentrados de plaquetas (7,2%) e 290 946 unidades de 
plasma fresco congelado (7,0%). Dezasseis países informaram que transfusionaram menos 
de 25% das unidades de sangue total. 
 
As preparações de eritrócitos foram o componente sanguíneo mais transfusionado na África 
Oriental e Austral, e na África Ocidental. As transfusões de concentrado de eritrócitos 
representavam, respectivamente, 55,0% e 54,6% dos componentes sanguíneos 
transfusionados nestas sub-regiões, ao passo que o sangue total foi o mais transfusionado 
na África Central (52,1%) como indicado no Quadro 20. 
 
QUADRO 20: PERCENTAGEM DE COMPONENTES SANGUÍNEOS TRANSFUSIONADOS EM CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região Países (n) 
Total das 
dádivas (n) 

Transfusões 
comunicadas 

Percentagem de componentes sanguíneos transfusionados (%) 

Sangue 
total (%) 

RCC (%) 

Plaquetas 
derivadas de 
sangue total 

(%) 

Plaquet
as por 

aférese 
(%) 

PFC 
(%) 

Plasma (%) Criop. (%) 

África Central 7 784 865 398 529 52,1 42,9 0,4 0,0 1,6 3,0 0,0 

África Oriental e 
Austral 

18 1 919 967 
2 497 678 
 

22,4 55,0 8,3 1,3 9,4 2,0 1,4 

África Ocidental 14 1 345 358 
1 254 920 
 

33,9 54,6 7,1 0,3 3,9 0,01 0,03 

Toda a Região 39 4 050 190 4 151 127 28,7 58,7 7,2 0,8 7,0 1,5 0,9 

Criop.: Crioprecipitados; PFC: Plasma fresco congelado; RCC: Concentrado de eritrócitos  

 
Monitorização da prática clínica de transfusão 
Dos 46 países que responderam, 23 forneceram dados sobre o uso clínico do sangue.  De 
um total de 5458 hospitais, 4415 informaram que realizavam transfusões sanguíneas, 641 
(14,5%) tinham um Comité Hospitalar de Transfusão (CHT), 989 (22,4%) tinham um sistema 
de monitorização da prática clínica de transfusão, e 596 (13,5%) tinham um mecanismo de 
notificação de eventos e reacções adversas decorrentes de transfusões. Os detalhes de cada 
sub-região encontram-se no Quadro 21. 
 
QUADRO 21:  NÚMERO DE HOSPITAIS QUE MONITORIZAVAM O USO CLÍNICO DO  

SANGUE EM CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região Países (n) 
Total dos 

hospitais (n) 
Hospitais com um 

CHT* n (%) 
Hospitais que realizavam 
auditorias clínicas n (%) 

Hospitais que notificavam 
reacções adversas n (%) 

África Central 4 1554 148 (9,5) 875 (56,3) 151 (9,7) 

África Oriental e Austral 14 2128 415 (19,5) 114 (5,3) 427 (20,0) 

África Ocidental 5 733 78 (10,6) 0 (0,0) 18 (2,4) 

Toda a Região 23 4415 641 (14,5) 989 (22,4) 596 (13,5) 
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Dos 23 países que monitorizavam o uso clínico do sangue, nove apresentaram dados sobre 
o número de doentes que receberam transfusão por grupo etário. Dos 567 508 dos doentes 
que receberam transfusões, 104 902 (18,5%) tinham menos de 5 anos de idade, 33 577 
(6,0%) tinham entre 5 e 14 anos, 230 640 (40,6%) tinham entre 15 e 44 anos, 94 833 (16,7%) 
tinham entre 45 e 59 anos, e 103 506 (18,2%) tinham 60 anos ou mais. Os detalhes por sub-
região são apresentados no Quadro 22. 
 
QUADRO 22: PERCENTAGEM DE DOENTES QUE RECEBERAM TRANSFUSÃO EM CADA SUB-REGIÃO 

Sub-região Países (n) 
Doentes que 
receberam 
transfusões (n) 

Percentagem de doentes que recebeu transfusões, por idade (%) 

< 5 anos (%) 5 a 14 anos (%) 15 a 44 anos (%) 45 a 59 anos (%) 60 anos ou mais (%) 

África Central 3 65 955 47,5 11,0 7,5 25,3 8,5 

África Oriental e 
Austral 

5 469 651 13,5 4,5 46,1 15,5 20,4 

África Ocidental 1 31 902 31,8 16,2 28,7 16,8 6,4 

Toda a Região 9 567 508 18,5 6,0 40,6 16,7 18,2 

 
Dos noves países que monitorizavam o uso clínico do sangue, apenas três países (África do 
Sul, Eritreia e Namíbia) apresentaram dados sobre reacções adversas graves decorrentes de 
transfusões. De um total de 437 579 doentes que receberam transfusão, 967 (2,2‰) 
sofreram incidentes e reacções graves, o que corresponde a 2,2 por 1000 doentes que 
receberam transfusão. Os dados dos países eram: 14 (1,7‰) de 8170 doentes na Eritreia, 44 
(3,4‰) de 12 863 doentes na Namíbia e 909 (2,2‰) de 416 546 doentes na África do Sul. 
 
O número e as taxas de reacções adversas graves decorrentes de transfusão nestes países 
eram: 3 (0,3%) hemólises imunológicas devido a incompatibilidade ABO, 5 (0,5%) hemólises 
imunológicas devido a outros aloanticorpos, 9 (0,9%) hemólises não imunológicas, 23 (2,4%) 
púrpura pós-transfusão, 377 (39%) anafilaxias/hipersensibilidade, 1 (0,1%) lesão pulmonar 
aguda relacionada com a transfusão (TRALI) e 548 (56,7%) outras reacções adversas graves 
decorrentes de transfusão. 
 
4.6  ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DO PLASMA  
 
De 45 países, 20 (43,5%) tinham incluído medicamentos derivados do plasma (MDP) nas 
suas listas nacionais de medicamentos essenciais. Os principais MDP incluídos nas listas 
eram: imunoglobulina intravenosa (IGIV), Factor VIII e IX, imunoglobulina Anti-D 
intramuscular, IgG anti-rábica, IgG antitetânica, IgG anti-hepatite B e plasma fresco seco. 
Apenas a África do Sul produziu MDP através de fraccionamento (por exemplo, 
fraccionamento interno ou/e por contrato) do pasma colhido no país. Noutros países da 
Região, todos estes produtos foram importados do estrangeiro. 
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Em 2010, 46 países eram membros da Região Africana da OMS. Nesse ano, um questionário 
foi enviado a todos, tendo 43 respondido com os dados solicitados. Não responderam ao 
Escritório Regional, Angola, Liberia e Seychelles. Em 2013, o Sudão do Sul tornou-se 
membro da Região Africana da OMS. Assim, 47 países foram convidados a participar no 
inquérito de 2013. A Libéria que não respondia sistematicamente desde 2004, desta vez 
apresentou os seus dados, reconhecendo a necessidade crítica de monitorização da 
avaliação durante a crise do Ebola. O Sudão do Sul participou no inquériro pela primeira vez 
e forneceu os seus dados. Este estudo abrange 99,9% da população e 46 dos 47 países da 
Região Africana da OMS, uma vez que apenas a Guiné Equatorial não respondeu. 
 
Alguns países não forneceram todos os dados solicitados. Por exemplo, o relatório mostra 
que apenas 23 centros de sangue disponiblizaram dados sobre o uso clínico do sangue, e 
apenas nove países referiram dados sobre o número de doentes transfusionados, por faixa 
etária. A informação sobre o uso do sangue, incluindo a hemovigilância, é mais difícil de 
obter e monitorizar quando tem lugar em instalações clínicas fora dos serviços de sangue, 
portanto já não sob o seu controle. No entanto, trata-se de dados críticos para gerir os 
efeitos adversos do sangue transfusionado e para a sua rastreabilidade. A não 
disponibilização desses dados reflecte o baixo nível de desenvolvimento da interface clínica, 
a falta de uma comissão de transfusão hospitalar a funcionar, a deficiente  relação entre os 
centros de sangue e os hospitais e evidencia que um sistema de hemovigilância requer 
muito esforço para ter qualidade. 
 
Tal como em inquéritos anteriores, algumas respostas não reflectiram a situação no terreno, 
em alguns países, em comparação com as observações feitas durante outras missões da 
OMS, nesses países. Por exemplo, os Camarões indicaram o número de doações de um 
único banco de sangue hospitalar para ser considerado como o número total de doações de 
sangue do país, por um ano. Mecanismos para obter dados confiáveis ou os dados em falta, 
devem minimizar o risco de não se descobrir a verdadeira situação em alguns países e, 
portanto, na Região. Da mesma forma, o número de doações de sangue relatadas na Nigéria 
para este inquérito cobre apenas cerca de 10% da recolha actual. Esses países podem 
enfrentar desafios na collheita de dados e os seus relatórios precisam de merecer mais 
atenção e apoio para a situação melhorar em futuros inquéritos. Essas limitações, porque 
estão limitados a um pequeno número de países e a poucos indicadores, não alteram 
significativamente a qualidade dos dados enviados pelos países. 
 
5.1  ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
 
Há um aumento no número de países que relataram ter elaborado, adoptado e 
implementado uma política nacional de segurança do sangue. Na verdade, 38 países em 
2013 contra apenas 29 países em 2010, tinham um documento de orientação política. Da 
mesma forma, 19 países em 2013, face a 11 países em 2010, afirmaram ter uma legislação. 
Apesar desta melhoria, a elaboração e a adopção de legislação continuam a ser o maior 
desafio para a organização e gestão de serviços de sangue. 
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Observamos um aumento significativo de centros de sangue na Região Africana: houve um 
aumento de 1.492 centros em 43 países, em 2010, para 2.170, em 46 países. Noventa por 
cento deles estão instalações hospitalares. O número adiccional de países do inquérito de 
2013, como Seychelles, Libéria e Angola, não permite explicar esse aumento significativo do 
número de serviços de sangue. A necessidade de fornecer sangue à população e torná-lo 
acessível, pode explicar essa proliferação de centros, pelos governos. No entanto, as 
recomendações indicam que para uma organização eficiente e baseada na qualidade, 
devem ser criados serviços centralizados, adequados e coordenados e não ocorrer uma 
multiplicação de unidades, sem coordenação e com recursos limitados. Ao actuar desta 
forma, comprometem-se e desrespeitam-se os grandes esforços feitos pelos países na 
implementação de um sistema de qualidade, em 2013. De facto, esse relatório também 
mostra que um número significativo de países tinha normas nacionais, directrizes e 
participou também no Plano de Avaliação Externa da Qualidade (PAEQ / EQAS). Assim, há 
uma necessidade de sensibilização nos países para que, de uma forma coerente, haja um 
disponibilidade permanente de sangue seguro através da coordenação de um serviço 
nacional de sangue, único, o qual gere todos os serviços de sangue, com qualidade. 
 
Pela primeira vez, neste relatório regional, os países apresentaram uma estimativa das suas 
necessidades e das suas fontes de financiamento. O apoio governamental representou mais 
de 40% na África Ocidental e Central, enquanto a recuperação de custos através do 
pagamento do sangue consumido pelos doentes, ou pelos seguros de saúde, representou a 
maior fonte de financiamento no Sul e no Leste de África. Apesar de uma surpreendente 
taxa de financiamento de 97% em relação às necessidades, as observações no terreno 
evidenciam ser deficiente e não programado quer o financiamento quer o fornecimento dos 
meios necessários aos serviços de sangue. 
 
5.2  DADORES DE SANGUE E COLHEITA DE SANGUE 
 
O número total de doações de sangue aumentou de 3.191.808 unidades, em 2006, para 
3.486.192 unidades, em 2010, e para 4.402.680, em 2013 [9,10]. O que corresponde, 
respectivamente, a uma população de 769.717.000, em 2006, de 813.806.984, em 2010, e 
de 926.613.705 habitantes, em 2013. A taxa de doação aumentou de 4,1 por 1.000 
habitantes, em 2006, para 4,3 por 1.000, em 2010, e para 4.7 por 1.000.  
 
A taxa de doação foi menor na África Ocidental do que na África Oriental e do Sul e na África 
Central. Além disso, de 2010 a 2013, diminuiu na África Ocidental de 4,8% para 3,9%, mas 
aumentou na África Central de 4,6% para 5,6% e na África Oriental e do Sul, de 4,9% para 
5,1%. Estes valores podem ser explicados pela baixa taxa de doação na Nigéria (0,7 por 
1.000) , face à sua enorme população, a qual está aumentar rapidamente. 
 
O número de países que recolheram pelo menos dez unidades / 1.000 habitantes, conforme 
recomendado pela OMS, aumentou de 5, em 2010, para 9, em 2013. Os quatro países que 
recentemente,em 2013, atingiram a taxa de doação recomendada foram o Gabão, a 
Namíbia, as Seychelles e a Suazilândia. Na verdade, estes países desde 2010 que já estavam 
perto de atingir a taxa recomendada, No entanto, considerando a norma da OMS de se 
colherem pelo menos dez unidades de sangue por 1.000 habitantes, como a quantidade de 
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sangue necessária para as necessidades de transfusão de sangue por país e por ano, 
observou-se um saldo deficitário de 4.863.457 unidades, face ao objectivo da Região, para 
2013. 
 
A proporção de Doações Voluntárias de Sangue Não Remuneradas (DVSNR / VNRBD) 
diminui, na Região Africana da OMS, de 2010 a 2013, de 1,5 a 3 vezes, em vários países. A 
proporção de DVSNR reduziu-se, na Argélia, no Burkina Faso e na Nigéria de 60 para 31,3%, 
de 100 para 67,5% e de 94,5 a 43%, respectivamente. Uma vez que estes países são da 
África Ocidental, a proporção total de DVSNR nessa sub-região caiu de 56%, em 2010, para 
46,2%  em 2013, enquanto aumentou na região Leste e Sul. A colheita de sangue por  
DVSNR  numa população de baixo risco é uma recomendação da OMS. Por muitas e 
evidentes razões, são enormes os desafios em manter sustentável o programa de 
aprovisionamento de sangue a partir de  Doações Voluntárias de Sangue Não Remuneradas, 
pois 20 a 40% da actividade dos serviços de sangue é geralmente necessária para essa 
tarefa. A Sensibilização, a Educação, a Motivação e o recrutamento, com um programa com 
unidades móveis, devem ser quotidianos e não ocasionais, como em muitos centros de 
sangue, sediados em hospitais. Os governos devem aumentar o seu apoio aos serviços de 
sangue para que haja reservas sustentáveis de sangue, como é o caso no Malawi. Na 
verdade, apesar de uma redução contínua do processo de financiamento externo aos 
Serviços de Sangue Nacionais, do Malawi, a proporção de DVSNR aumentou de 57,3%, em 
2010, para 82,4%, em 2013. 
 
O diferimento médio (13%) aumentou em relação à taxa de diferimento de 2010, que foi de 
11,8%. É a mesma taxa encontrada num estudo multicentrico na África subsaariana [14]. Em 
2010, altas taxas de diferimento foram reportadas na Eritréia (64%), na Guiné Equatorial 
(41,7%) e na Mauritânia (37,6%). A razão será a necessidade de investigação sobre a 
estratégia para o rastreio médico dos doadores implementado nesses países. As taxas 
baixas em alguns países podem ser devidas ou a uma seleção médica mais rigorosa ou a 
uma perspectiva baixa de doadores de sangue infectados pelo virus da imunodeficiência 
humana adquirida (VIH). No entanto, uma vez que a maioria dos questionários e dos 
factores de risco utilizados para a seleção médica de doadores de sangue ainda não foram 
validados por estudos epidemiológicos, são necessários estudos adequados para refinar os 
critérios de elegibilidade. O pequeno número de doadores diferidos por um valor baixo de 
hemoglobina é questionável, uma vez que a anemia é frequentemente relatada em 10-30% 
dos casos entre os dadores de sangue africanos. O uso de sinais clínicos em vez da medição 
da hemoglobina, em alguns serviços, pode subestimar a anemia [15].  
 
5.3  RASTREIO DAS INFECÇÕES TRANSMÍSSIVEIS PELA TRANSFUSÃO (ITT) 
 
Uma boa parte de unidades de sangue colhidas é rastreada para marcadores de ITT, e 
apenas dois países não rastrearam para o VIH 100% das amostras colhidas aos dadores de 
sangue. O vírus da hepatite C (VHC) e a sífilis são menos rastreados do que o VIH e o vírus da 
hepatite B (VHB). A sub-região do Sul e do Leste têm o maior número de países que estão a 
rastrear 100% das unidades de sangue para as quatro infecções de rastreio obrigatório, 
enquanto a África Central tem o menor. A República Democrática do Congo não rastreou 
100% de suas unidades de sangue para VIH, tal como em 2010. Alguns países, como 
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Camarões, Chade, Comores e Gambia, também estão na lista dos que  colocam em 
circulação sangue sem uma triagem a pelo menos uma ITT. É necessária uma avaliação a 
cada país para entender os motivos destes resultados. O fornecimento irregular e a 
indisponibilidade de reagentes, nos centros de sangue, são referidos como principais causas 
que impedem o rastreio sistemático [16]. A sensibilização para o fornecimento de 
reagentes, a melhoria dos procedimentos de triagem e a formação dos funcionários, podem 
aumentar o número de unidades de sangue rastreadas para as ITT. 
 
Apesar da diminuição significativa da seroprevalência de ITT nesta última década em África 
[17], a proporção média das unidades de sangue reactivas / positivas para os marcadores de 
ITT mudou ligeiramente entre 2010 e 2013: de 1,2% a 1,3% para o VIH, de 0,9% para 1,0% 
para o VHC e de 1,2% para 0,8%, na sífilis. No entanto, a seroprevalência permaneceu 
elevada em alguns países (por exemplo: 6,7% para VIH em Moçambique). As razões da 
variação dependem de vários factores, cuja análise vai para além dos objectivos deste 
relatório, e que são, entre outras, os algoritmos utilizados, os conjuntos de teste de 
diagnóstico disponíveis no mercado, a sua validação, o seu armazenamento e a escassez de 
recursos humanos qualificados. 
 
Na África Central, a seroprevalência média da sífilis caiu de 5,5% para 1,1%. No entanto, 
aumentou no Sul e no Leste de África para o VHB (de 1,86% para 2,08%), para o VHC  (0,51 a 
0,7%) e para Sífilis (de 0,3% a 0,87%). Esses dados podem não estar muito longe da 
realidade, já que 94 a 98,1% das unidades de rastreio de sangue tinham sido avaliadas por 
indicação dos países, num processo de qualidade assegurada, que incluiu o uso 
documentado de Procedimentos Operacionais Normalizados (PON / SOPs)  e a participação 
num Plano de Avaliação Externo da Qualidade (PAEQ / EQAS). Com base na observação no 
terreno, é óbvia a necessidade de implementação de um sistema de gestão de qualidade de 
elevado nível, o que contribuirá para a disponibilidade de dados mais confiáveis. O aumento 
da seroprevalência em alguns países e na sub-região, é resultado do rastreio ineficaz das ITT 
nos doadores de sangue, quando da sua selecção médica. Recentemente, a Sociedade 
Africana de Transfusão de Sangue (AfSBT) definiu um conjunto de normas e de documentos 
sobre qualidade, adaptados a áreas de recursos limitados, como a região africana. A 
implementação de boas práticas usando normas de acreditação é uma estratégia 
fundamental para melhorar a selecção dos dadores de sangue e a qualidade do rastreio do 
sangue doado, na região africana [18]. 
 
5.4  PREPARAÇÃO DE COMPONENTES DO SANGUE 
 
Trinta e quatro dos 46 países (73,9% e não 84,8%) dispunham de centros nos quais se 
preparavam componentes do sangue e unidades pediátricas. O número de países que 
preparavam Concentrado de Glóbulos Vermelhos (CCR / RCC) foi de 34 em 39, em 
comparação com 29 em 40, em 2004, 32 em 42 em 2006 e 35 em 37 em 2010. O número de 
países que preparavam concentrados de plaquetas foi de 28 em 39, contra 29 em 40, em 
2004, e de 25 países em 42, em 2006, e 27 em 43, em 2010. Não houve aumento 
significativo no número de países que preparam componentes ao longo dos anos. Todos os 
sete países da África Central que forneceram dados relataram que preparam CCV. Além 
disso, há um ligeiro aumento na proporção de unidades de sangue total separadas em 
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componentes. Eram 60%, em 2010, e 64%, em 2013. O aumento na proporção de Doações 
Voluntárias de Sangue Não Remuneradas (DVSNR) pode explicar esta melhoria nas 
actividades de processamento, uma vez que foi mostrado no inquérito anterior que os 
países cujos programas de sangue estão organizados com base em doações de sangue 
voluntárias estruturam melhores programas de produção de components, dado as suas 
colheitas não terem como base doentes, não serem ocasionais, não planeadas, e não serem 
centradas, frequentemente, nos serviços de emergência. A baixa produção de componentes 
de sangue existentes nos países tem muitas causas; o seu conhecimento deve permitir 
assegurar que, no futuro, haverá um melhor uso clínico de sangue apropriado; o optimizar 
de unidades transformadas para a implementação desta moderna prática de transfusão de 
sangue sera incrementado, para além de se aumentar a produção de mais componentes de 
sangue na Região. 
 
Quanto aos centros de sangue, 19,8% preparavam componentes do sangue, em 2010, em 
comparação com 24,3%, em 2013. Não foram fornecidos detalhes quanto à produção de 
preparações pediátricas. No entanto, com base em dados de 2010 e na observação actual, é 
necessário aumentar o número de componentes de sangue preparados para fins 
pediátricos, considerando que uma proporção considerável de transfusões na Região é feita 
neste grupo de doentes. Consequentemente os países, precisam de ser apoiados para 
melhorar sua produção de componentes de sangue e a preparação de pacotes pediátricos, 
para melhorar o uso clínico adequado de sangue e evitar o desperdício de um recurso 
escasso, evitando ainda o risco de contaminação associada a uma unidade de sangue 
aberta. Neste relatório, a principal causa da rejeição de sangue é a sua positividade para os 
marcadores de infecções transmitidas através da transfusão de sangue, como já era em 
2006 e 2010. De acordo com países que forneceram informações sobre esta questão, a 
proporção de unidades de sangue rejeitadas por ITT diminuiu de 9,3%, em 2006, para 7,5%, 
em 2010, e para 5,6%, em 2013. A proporção de unidades de sangue rejeitadas foi maior na 
África Central, em que os países dependem frequentemente de doações por familiares, ao 
contrário dos países do Sul e do Leste de África.  Assim, ressalta ainda mais a necessidade de 
investir na colheita de sangue de doadores de baixo risco, que continua a ser a base de 
qualquer sistema seguro de aprovisionamento de sangue. O inquérito de 2013 relatou 
também uma diminuição significativa na proporção de unidades de sangue expiradas e 
rejeitadas, que baixaram de 2,9%, em 2010, para 1%, em 2013. A escassez de oferta é um 
outro grande desafio na região, a qual beneficiará de um melhor armazenamento e de uma 
melhor gestão da distribuição de sangue e dos produtos do sangue. 
 
5.5  USO CLÍNICO DE SANGUE E DOS COMPONENTES DO SANGUE 
 
A percentagem de concentrado de glóbulos vermelhos (CGV) transfundido aumentou de 
37,7% para 42,9% na África Central e de 46,8% para 54,6% na África Ocidental. Na região 
africana, aumentou globalmente de 52,2%, em 2010, para 58,7%, em 2013. A redução 
global na proporção do sangue total transfusionado está ligada à melhoria da separação do 
sangue total em componentes. Houve também uma melhoria na proporção de hospitais que 
instalou uma unidade dedicada à transfusão, em 2013. Na realidade, 14,5% dos hospitais 
que realizaram transfusões de sangue tiveram uma Comissão Hospitalar de Transfusão (CHT 
/ HTC), em comparação com 10,3%, em 2010. No entanto, os acordos necessários para se 
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estabelecer uma adequada interface com a clínica não foram bem concretizados, em muitos 
países. A hemovigilância ainda não foi implementada em muitos serviços; apenas 13,5% dos 
centros de sangue seguiam esse processo. Assim, conhecer o resultado do uso de uma 
unidade transfundida de sangue e a evolução do doente transfusionado, é um processo que 
precisa ser melhorado e ainda é um desafio em muitos países da Região. A instalação de 
Comissões Hospitalares de Transfusão e de outros mecanismos de comunicação e de ligação 
entre hospitais e centros de sangue, devem ser explorados e aprimorados. Por exemplo, a 
observação durante as missões da OMS mostra que alguns centros de sangue no Burkina 
Faso relataram uma melhoria significativa na notificação de reacções adversas, uma prática 
que precisa de ser seguida por outros países [19]. Com base em relatórios da África do Sul, 
da Namíbia e da Eritreia, a frequência de incidentes / reacções graves é de 1,7 a 3,4 por mil. 
O que é 10 a 20 vezes maior do que a frequência encontrada nos países desenvolvidos [20]. 
E estes dados podem estar subestimados, uma vez que se baseiam na taxa de notificação de 
unidades clínicas, que podem não registrar ou enviar todos os casos ao serviço de sangue. 
De facto, apenas uma equipe muito pequena de unidades clínicas africanas foi treinada para 
comunicar eventos adversos e para um uso clínico apropriado de sangue [21]. 
 
Este relatório de estudo apresenta pela primeira vez uma proporção de doentes 
transfusionados, de acordo com sua idade. Na África Central e Ocidental, os doentes mais 
transfusionados têm menos de cinco anos, em comparação com o Leste e o Sul, onde têm 
entre 15 e 44 anos. Sabe-se que a morbidade da malária é maior na região ocidental e 
central do continente, onde as crianças são frequentemente transfundidas por anemia 
grave, causada pela malária [22].  
 
5.6  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DE PLASMA 
 
Vinte países (43,5%) incluíram os medicamentos derivados do plasma (MDP / PDMP) na sua 
lista de medicamentos essenciais. O que é encorajador, já que algumas doenças 
neurológicas, hematológicas e imunes são tratadas apenas com imunoglobulina intravenosa 
(IGMIV / IVIG), com factor VIII e IX ou com imunoglobulina anti-D intra-muscular. Os 
programas de vacinação também precisam de provisão regular de vacinas e soros 
semelhantes, IgG anti-raiva, IG Anti-tetânica, IgG Anti-Heb B , anti-RhD, sendo todos MDP. 
No entanto, a sustentabilidade na provisão de alguns produtos, como os factores VIII e IX 
para cuidados com hemophilia, não é garantida, pois estes são produtos sanguíneos, 
quando encomendados, muito dispendiosos. 
 

 
O status da segurança do sangue na Região Africana da OMS está a melhorar ano após ano, 
de acordo com as orientações enunciadas na Assembleia Mundial da Saúde (AMS / WHA) e 
com as resoluções Regionais sobre a Segurança no Sangue. A organização e a gestão dos 
serviços de transfusão de sangue e a disponibilidade e segurança do sangue melhoraram 
enormemente em vários países, independentemente da sub-região. Os Governos e os 
Parceiros de Desenvolvimento prestaram um enorme apoio em todos os níveis de 
intervenção, na cadeia de valor da segurança do sangue. O ano de 2012 marcou o fim do 
período para a consecução dos objetivos estabelecidos na Estratégia Regional de Segurança 
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do Sangue adoptada pelo Comité Regional da OMS para África, em 2001. Muitos países 
fizeram progressos significativos em indicadores críticos de segurança sanguínea, desde o 
inquérito de 2010. A recolha de dados foi melhor do que nos inquéritos anteriores. No 
entanto, o relatório de 2013 mostrou que, em alguns países e sub-regiões, ainda existem 
lacunas importantes a serem colmatadas, designadamente no respeitante à taxa de 
implementação das políticas, à coordenação de serviços de sangue e à legislação. 
 
A Região ainda está aquém de poder responder às suas necessidades de sangue, uma vez 
que a taxa de doação por 1000 habitantes está longe da taxa recomendada pela OMS e a 
proporção de unidades de sangue collhidas de doadores da família, ainda é alta. Alguns 
países ainda não estão a rastrear todas as unidades de sangue collhidas para todas as 
principais infecções transmissíveis pela transfusão, devido à falta de reagentes essenciais e 
de consumíveis, e também porque há necessidade de instalar sistemas de gestão de 
qualidade, em vários serviços de sangue na Região. Acresce que, nos Estados membros, o 
sangue total ainda é o tipo de produto do sangue mais transfundido em muitos países, 
havendo necessidade de fortalecer a interface com a clínica nos serviços de transfusão, de 
modo a promover o uso clínico adequado do sangue. As seguintes causas, repetidamente 
relatadas, podem explicar as lacunas: a ausência de compromisso político em alguns países, 
apesar da definição e adopção de políticas nacionais; o escasso financiamento do governo e 
a dependência de financiamento externo; a falta de recursos humanos qualificados, com 
uma perspectiva de carreira adequada às equipes dos serviços de transfusão de sangue; a 
falta de infra-estruturas e equipamentos apropriados; a ausência de um sistema de gestão 
da qualidade próprio a cada secção da cadeia de segurança do sangue, desde os doadores 
de sangue aos receptores. Consequentemente, a prevenção da transmissão de infecções 
com origem no sangue transfusionado ainda não está totalmente garantida, em alguns 
países, e a disponibilidade de sangue seguro para todos os doentes transfusionados na 
Região também ainda não está assegurada, especialmente em áreas remotas. Além disso, 
como parte integrante da Cobertura Universal de Saúde (CUS / UHC) e dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS / SDG), os serviços de transfusão ineficazes não 
contribuem para a redução da mortalidade materna e infantil, assim como os acidentes 
rodoviários e as doenças não transmissíveis. Os resultados deste inquérito devem ser 
usados para identificar lacunas em cada um dos Estados Membros e na sub-região e elencar 
estratégias e intervenções específicas e efectivas, que contribuirão para as colmatar. 
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Para a OMS, que deve: 

1.  Disponibilizar os comentários sobre os resultados do relatório deste inquérito às autoridades, 
parceiros e executores relevantes; 

2.  Apoiar os Estados membros a adoptar e a implementar sistemas e tecnologias apropriados para 
a recolha diária de dados e de informação; 

3.  Organizar inquéritos e missões independentes em países seleccionados, para cruzar informação 
e avaliar a precisão dos dados notificados; 

4.  Apoiar os Estados-Membros para colmatar as lacunas identificadas a nível nacional, tendo em 
conta as suas necessidades concretas; 

5.  Apoiar cada sub-região na resolução das suas questões específicas; 

6.  Aumentar a sensibilização dos governos nacionais e das agências de financiamento para a 
alocação de mais recursos aos serviços nacionais de transfusão de sangue; 

7.  Propor um documento para discussão sobre os resultados deste relatório, na próxima reunião 
do Comité Regional. 

 
Para os países, que devem: 

1.  Aumentar os seus esforços na criação de estruturas organizacionais adequadas para assegurar a 
prestação de serviços de qualidade à sua população; 

2.  Disponibilizar dados confiáveis e precisos, melhorando a coordenação da recolha de dados 
entre os centros de sangue, os hospitais e o Ministério da Saúde; 

3.  Explorar as opções de sustentabilidade para os serviços de transfusão de sangue e, sempre que 
possível, minimizar a dependência de financiamento de doadores; 

4.  Apoiar as políticas de sangue com a legislação necessária e integrá-la nas leis nacionais; 

5.  Implementar as estratégias recomendadas pela OMS para aumentar as doações voluntárias de 
sangue e reduzir o risco de infecções transmissíveis pelas transfusões de sangue e pelos 
componentes do sangue; 

6.  Instalar e / ou fortalecer um sistema nacional de gestão da qualidade; 

7.  Promover a implantação de sistemas de hemovigilância nacionais fortes e bem articulados, ou 
melhorá-los onde eles já existem; 

8.  Providenciar recursos humanos, materiais e financeiros suficientes para os serviços de 
transfusão de sangue e garantir sua sustentabilidade, através de mecanismos comprovados; 

9.  Promover a colaboração entre os Serviços Nacionais de Transfusão de Sangue e os programas 
complementares de cuidados de saúde e também com sectores que, não sendo da saúde, são 
relevantes para as questões de disponibilidade e de segurança do sangue. 

 
Para os Serviços Nacionais de Transfusão de Sangue, que devem: 

1.  Esforçar-se para aumentar o número de unidades colhidas por 1.000 habitantes, a fim de 
responder às necessidades nacionais de sangue; 

2.  Fazer todos os esforços possíveis para eliminar os doadores de família e outras doações de alto 
risco, a fim de melhorar a qualidade do aprovisionamento de sangue; 

3.  Assegurar que 100% de todas as unidades de sangue são testadas para o VIH 1 e o VIH 2, para o 
VHB, para o VHC e para a sífilis, e melhorar a qualidade dos testes para estas infecções, 
transmissíveis pelas transfusões de sangue; 

4.  Identificar falhas na formação e melhorar a capacitação do pessoal dos Serviços de Transfusão 
de Sangue e definir estratégias para assegurar a sua permanência. 
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O programa da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a Segurança da Transfusão de 
Sangue agradeceria a sua cooperação no preenchimento desta ferramenta de recolha de 
dados, criada para obter informações sobre os indicadores de segurança do sangue para a 
Base de Dados Mundial da OMS sobre a Segurança do Sangue. 
 
A GDBS foi criada pela OMS para abordar as preocupações mundiais sobre a disponibilidade, 
segurança e acessibilidade do sangue e dos produtos do sangue para transfusão. Abrange as 
quatro principais componentes da estratégia integrada para a segurança do sangue 
defendida pela OMS: 
 

a) A criação de serviços de transfusão de sangue bem organizados e coordenados a nível 
nacional com sistemas de qualidade em todas as áreas  

b) A recolha de sangue de dadores voluntários e não remunerados de populações de 
baixo risco 

c) O rastreio de todo o sangue doado para infecções transmissíveis por transfusões, 
incluindo o VIH, a hepatite B e C, sífilis e outros agentes infecciosos e para determinar 
os grupos sanguíneos e testar a compatibilidade 

d) Uma redução nas transfusões desnecessárias através do uso clínico eficaz do sangue e 
dos produtos do sangue 

 
O objectivo da GDBS é recolher e analisar os dados de todos os Estados-Membros da OMS, 
de modo a permitir que a Organização avalie a situação mundial da segurança do sangue, 
monitorize as tendências e os progressos e identifique os países que necessitam de apoio e 
de assistência técnica. 
 

As informações sobre os indicadores da GDBS fornecidas pelos países serão publicadas no 
sítio da internet da OMS. 
 

RECOLHA DE DADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013 
 
A ferramenta de recolha de dados da GDBS deve ser preenchida por uma pessoa autorizada 
do Ministério da Saúde ou do Serviço Nacional de Transfusão de Sangue. As informações 
para as secções relevantes devem ser recolhidas a partir de centros de sangue, hospitais e 
agências reguladoras e de saúde pública, sempre que apropriado. 
 
A ferramenta deve ser preenchida com dados para o período de Janeiro a Dezembro de 
2013. Se as informações do ano civil não estiverem disponíveis, por favor forneça as 
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informações para o período de 12 meses mais próximo e indique qual o período abrangido. 
No final de cada secção, por favor indique quaisquer informações e comentários adicionais 
que considere úteis para interpretar os dados.  
 

Está disponível uma ferramenta online em inglês, francês, russo e espanhol para a recolha 
de dados de 2013 da GDBS (https://extranet.who.int/surveys/admin/admin.php?sid=96169) 
e incentiva-se os países a utilizá-la. Se preferir utilizar a ferramenta electrónica com base em 
Excel ou a versão em papel do questionário, que está disponível em todas as línguas oficiais 
da OMS, por favor retire-a do sítio da internet da OMS 
(http://www.who.int/bloodsafety/global_database/tools/en/).  
 
RETURNING THE GDBS DATA COLLECTION TOOL 
 
If you are using the Excel-based electronic or printed version, please return it to WHO via e-mail at 
bloodsafety@who.int.  If you do not have e-mail access, please mail or fax a printed copy of the tool to the following 
address or fax number:   
 
Blood Transfusion Safety Programme 
World Health Organization 
20 Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27, Switzerland 
Fax: +41 22 791 4817  

http://www.who.int/bloodsafety/global_database/tools/en/
mailto:bloodsafety@who.int
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SECÇÃO 1: INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.1 País  

1.2 Por favor forneça as informações sobre o Gestor do Programa Nacional de Sangue ou equivalente:  

1.2.1 Nome    

1.2.2 Título  

1.2.3 Cargo  

1.2.4 Organização   

1.2.5 Morada  

1.2.6 Telefone  

1.2.7 Fax   

1.2.8 E-mail  

1.3 Por favor forneça as informações sobre a pessoa que está a preencher este formulário (caso seja diferente do gestor nacional ou 
equivalente): 

1.3.1 Nome   

1.3.2 Título  

1.3.3 Cargo  

1.3.4 Organização  

1.3.5 Morada  

1.3.6 Telefone  

1.3.7 Fax   

1.3.8 E-mail  

1.4 Período abrangido pelo 
relatório

1
 

De                                                               a    

1.5 Número de centros de sangue
2
 no país N.º 

1.5.1 Centros de sangue independentes  

1.5.2 Centros de sangue sediados em hospitais   

1.5.3 Total  

1.6 Número de centros de sangue abrangidos neste relatório  

1.6.1 Centros de sangue independentes   

1.6.2 Centros de sangue sediados em hospitais  

1.6.2 Total  

  PERCENTAGEM 

1.7 Caso este relatório não indique todas as dádivas de sangue que foram realmente recolhidas no seu 
país, por favor faça uma estimativa da percentagem de dádivas de sangue indicadas neste relatório.  

% 

COMENTÁRIOS (por favor insira quaisquer comentários ou clarificações aos dados indicados na secção 1): 

 
 
 

 

 

                                                

1  Por favor forneça os dados para o período de Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013. Caso os dados para este período não estejam 
disponíveis, por favor forneça os dados para o período de 12 meses mais próximo. 

2
  Centro de sangue: Uma unidade que realiza todas ou parte das actividades de recrutamento de dadores, recolha de sangue (sangue 

total e, em alguns casos, aférese), teste de infecções transmissíveis por transfusões e de determinação dos grupos sanguíneos, 
processamento em componentes do sangue, armazenamento, distribuição para bancos de sangue em hospitais dentro de uma região 
definida e ligação com serviços clínicos.  Os centros de sangue podem ser independentes ou sediados em hospitais. Estes NÃO devem 
ser categorizados como centros de sangue: 

- Locais/salas móveis ou fixos de recolha de sangue que funcionam como parte de um centro de sangue 

- Bancos de sangue hospitalares que apenas armazenam, verificam a compatibilidade e distribuem sangue rastreado  
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Secção 2: Organização e gestão 

 SIM NÃO 

2.1 
 

Existe uma unidade dentro do ministério da saúde (ou de outro departamento governamental) com 
responsabilidade para governar todas as actividades relacionadas com o fornecimento e transfusão de sangue 
e de produtos do sangue? 

  

2.2 Existe uma política nacional de sangue
3
?   

2.2.1 Se sim, por favor indique o endereço de URL ou envie uma cópia para a OMS através do e-mail: bloodsafety@who.int. 

2.3 Existe um plano nacional estratégico plurianual ou equivalente para a segurança do sangue (por exemplo, um 
plano estratégico a cinco ou dez anos)

4
?   

2.3.1 Se sim, por favor indique o endereço de URL ou envie uma cópia para a OMS através do e-mail: bloodsafety@who.int. 

2.4 
 

Existe legislação específica ou outros instrumentos legais responsáveis pela segurança e qualidade do sangue e 
de produtos do sangue para transfusão? 

  

2.4.1 Se sim, por favor indique o endereço de URL ou envie uma cópia para a OMS através do e-mail: bloodsafety@who.int. 

2.5 Existe uma comissão nacional de sangue (ou equivalente) para ajudar o ministério da saúde na criação de 
políticas e planos, definindo padrões e aconselhando nos principais problemas?   

2.6 
 

Existe um Serviço Nacional de Transfusão de Sangue (NBTS)
5
?     

2.6.1 Se sim, indique o nome do director nacional/director executivo:   

2.7 Existe um relatório anual publicado sobre as actividades do NBTS/serviços de transfusão de sangue (BTS)
6
?   

2.7.1 Se sim, por favor indique o endereço de URL ou envie uma cópia para a OMS através do e-mail: bloodsafety@who.int. 

2.8 O orçamento governamental inclui um ponto específico para o NBTS/serviços de transfusão de sangue dentro 
do ministério da saúde ou de outra entidade governamental? 

  

2.9 Existe um sistema de recuperação de custos para o NBTS/serviços de transfusão de sangue? (por exemplo, 
através de sistemas de seguros de saúde, pagamentos directos como taxas de utilização, etc.) 

  

2.10 Alguma agência/organização/instituição internacional fornece apoio financeiro ao NBTS/serviços de transfusão 
de sangue?   

  

2.10.1 Se sim, indique o(s) nome(s):   

2.11 Qual o financiamento total estimado (em dólares americanos) para fazer funcionar os serviços de 
sangue abrangidos por este relatório (incluindo a alocação de pessoal e as operações)?    

Dólares 

2.11.1 Financiamento directo total estimado para o BTS vindo do governo nacional   Dólares 

2.11.2 Financiamento total estimado de taxas e de recuperação de custos Dólares 

2.11.3 Financiamento total estimado de dadores externos  Dólares 

Nota: se apenas estiver disponível uma percentagem das diferentes categorias (indicadas acima ou noutro local) da fonte de 
financiamento, por favor indique na caixa de comentários apresentada no final da Secção 2.  

2.12 Qual o custo aproximado (em dólares) de produzir uma unidade de sangue total e/ou de glóbulos vermelhos?    

Sangue total dólares Glóbulos 
vermelhos 

Dólares 

 SIM NÃO 

2.13 
 

Alguma agência/organização/instituição fornece apoio técnico ao NBTS/serviços de transfusão de 
sangue? 

  

2.13.1 Se sim, indique o(s) nome(s):   

2.14 Existem padrões nacionais para a recolha, teste, processamento, armazenamento e distribuição do 
sangue e das componentes do sangue?    

2.15 Existem orientações nacionais sobre o uso clínico apropriado do sangue e dos produtos do sangue?      

2.16 Existe um programa de formação contínua para o pessoal envolvido nas transfusões de sangue?     

 
 
 
 

                                                
3 

 Política nacional de sangue: Uma declaração de intenções por parte do ministério da saúde que define as medidas organizacionais, 
financeiras e legais que serão tomadas para garantir a qualidade, segurança, disponibilidade e acessibilidade ao sangue e aos  
produtos do sangue para transfusão dentro do país. 

4 
 Plano nacional estratégico: Um quadro de acção que define o propósito, objectivos, estratégias, metas e prazo para a implementação 

da política nacional de sangue. 
5
  Serviço nacional de transfusão de sangue (NBTS): A organização com responsabilidade nacional legal para o fornecimento de sangue 

para transfusões e de ligação com os serviços clínicos. 
6 

 Serviço de transfusão de sangue (BTS): Um termo genérico para descrever uma organização envolvida no fornecimento de sangue 
para transfusões, independentemente de ser coordenada a nível nacional ou não. 
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2.17 Existem programas educacionais no seu país que oferecem um grau ou diploma universitário em 
medicina/ciência de transfusão de sangue reconhecido a nível nacional? 

  

2.18 
 
 

Existe um sistema nacional de avaliação externa da qualidade
7
  para:   

2.18.1 Rastreio laboratorial de infecções transmissíveis por transfusões   

2.18.2 Serologia de grupos sanguíneos e testes de compatibilidade   

2.19 Existe um sistema nacional de hemovigilância
8
?    

2.19.1 O sistema inclui a recolha de dados sobre eventos adversos relacionados com dadores?   

2.19.2 O sistema inclui a recolha de dados sobre eventos adversos relacionados com os 
receptores? 

  

2.20 Existe um sistema de inspecções regulares do NBTS/serviços de transfusão de sangue por parte da 
agência nacional reguladora ou de outra entidade? 

  

2.21 Existe um sistema de licenciamento do NBTS/serviços de transfusão de sangue por parte da agência 
nacional reguladora ou de outra entidade? 

  

2.22 O NBTS/serviços de transfusão de sangue são acreditados?   

 2.22.1 Se sim, por favor forneça mais informações sobre o programa de acreditação e do número de centros acreditados:  
 
 

2.23 As reservas de alguns dos seguintes consumíveis esgotaram-se a nível nacional ou regional durante o 
período do relatório? 

  

2.23.1 Sacos de recolha de sangue    

2.23.2 Conjuntos de teste para infecções transmissíveis por transfusões   

2.23.3 Reagentes para a determinação de rotina de grupos sanguíneos   

2.23.4 Outros (por favor especifique):    

COMENTÁRIOS (por favor insira quaisquer comentários ou clarificações aos dados indicados na secção 2):  

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
7 

 Avaliação externa da qualidade (AEQ): A avaliação externa do desempenho de um laboratório utilizando amostras de conteúdos 
conhecidos, mas não revelados, e comparando com o desempenho de outros laboratórios.  

8 
 Hemovigilância: Um conjunto de procedimentos de vigilância para a monitorização, notificação e investigação de eventos adversos 

(reacções e incidentes, incluindo quase acidentes) que abrange toda a cadeia de transfusão, desde a recolha do sangue do dador até 
ao seguimento do receptor, com o objectivo de recolher e avaliar as informações relacionadas com o evento adverso e prevenir a sua 
ocorrência ou recorrência.  
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Secção 3: Dadores de sangue e recolha de sangue 

  SIM NÃO 

3.1 Existe um orçamento específico para o programa de dadores de sangue?                

3.2 O Dia Mundial do Dador de Sangue foi celebrado no seu país durante o período do relatório?   

3.3 
 

Existem critérios nacionais de selecção de dadores para avaliar se estes estão aptos para a 
dádiva? 

  

3.4 
 

Existe um registo/base de dados de dadores de sangue?   

Se sim, a que nível é mantido o registo/base de dados de dadores de sangue? 

3.4.1 Nacional             

3.4.2 Estatal/provincial/regional    

3.4.3 Centro de sangue ou hospital individual   

3.5 Número de dadores de sangue activos
9
 que doaram sangue total durante o período do 

relatório (excluindo dadores autólogos) 
N.º 

3.5.1 Número total de dadores voluntários e não remunerados  

3.5.2 Número total de dadores familiares de substituição  

3.5.3 Número total de dadores pagos   

3.5.4 Número total de dadores que doaram sangue total  

3.6 Número de dádivas de sangue total recolhidas durante o período do relatório (excluindo 
dádivas autólogas), por tipos de doação  

Nº 

3.6.1 Dádivas voluntárias e não remuneradas   

3.6.1.1       
- Dádivas voluntárias e não remuneradas de dadores que fizeram a sua primeira 
dádiva

10
 

 

3.6.1.2       - Dádivas voluntárias e não remuneradas de dadores repetentes
11

  

3.6.2 Dádivas familiares de substituição   

3.6.3 Dádivas pagas   

3.6.4 Outras (por favor especifique):  

3.6.5 Número total de dádivas   

Nota: 3.6.1.1+3.6.1.2 deve ser igual ao 3.6.1. 

  SIM NÃO 

3.7 Existem dádivas de sangue recolhidas através de procedimentos por aférese
12

?    

 Se sim, qual o número de dádivas por aférese
13

 recolhidas durante o período do relatório 
(excluindo dádivas autólogas), por tipos de dádivas 

N.º 

 3.7.1 Dádivas voluntárias e não remuneradas   

3.7.1.1    
- Dádivas voluntárias e não remuneradas de dadores que fizeram a sua primeira 
dádiva 

 

3.7.1.2    - Dádivas voluntárias e não remuneradas de dadores repetentes  

3.7.2 Dádivas familiares de substituição  

3.7.3 Dádivas pagas  

3.7.4 Outras (por favor especifique):  

3.7.5 Número total de dádivas  

Nota: 3.7.1.1+3.7.1.2 deve ser igual ao 3.7.1 

3.8 Número de potenciais dadores de sangue que viram a sua dádiva impedida, por tipos de 
impedimento 

N.º 

3.8.1 Impedimento permanente   

3.8.2 Impedimento temporário   

 

 

 

 

 

                                                
9 

 É necessário o número de dadores individuais que doaram sangue durante o período do relatório. Dadores que doaram em mais do 
que uma ocasião no período do relatório devem apenas ser contados uma vez. Por exemplo, se um dador de sangue doou 3 vezes 
durante o período do relatório, o número de dadores contados deve ser 1 e não 3. Dadores registados que não doaram sangue 
durante o período do relatório NÃO devem ser contados.  

10
  Dadores de sangue que fizeram a sua primeira dádiva:  Um indivíduo que nunca doou sangue antes e fez a sua primeira dádiva. 

11 
 Dador de sangue repetente: Um dador de sangue que doou em ocasiões anteriores.   

12 
 Aférese: O processo pelo qual a componente necessária do sangue total é separada e recolhida utilizando um aparelho de separação 

automático de células sanguíneas.  
13

  Quando várias componentes do sangue (como plaquetas e plasma) são recolhidas através de um processo por aférese, este deve ser 
contado apenas como uma dádiva. 
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3.9 Número de adiamentos (potenciais dadores de sangue que viram a sua dádiva adiada), por 
razões de adiamento  

N.º 

3.9.1 Baixo peso   

3.9.2 Nível baixo de hemoglobina   

3.9.3 Outras condições médicas   

3.9.4 Comportamento de risco elevado   

3.9.5 Historial de viagens   

3.9.6 Outras razões (por favor especifique):  

3.9.7 Número total de adiamentos   

3.10 Número de dádivas de sangue recolhidas de: N.º 

3.10.1 Dadores do sexo masculino   

3.10.2 Dadores do sexo feminino   

3.11 Número de dádivas de sangue recolhidas de dadores:  N.º 

3.11.1 com menos de 18 anos   

3.11.2 dos 18 aos 24 anos  

3.11.3 dos 25 aos 44 anos  

3.11.4 dos 45 aos 64 anos  

3.11.5 com 65 anos ou mais   

Nota: se possuir dados por idade que não se encaixam neste quadro (por exemplo, diferentes faixas etárias), por favor indique 
os dados que possui na caixa de comentários no final da secção 3. 

3.12 Número de dádivas de sangue autólogo de colheitas prévias   

3.13 Existe um sistema de notificação de dadores para:  SIM NÃO 

3.13.1 Resultados do teste ao VIH    

3.13.2 Resultados do teste da hepatite B    

3.13.3 Resultados do teste da hepatite C    

3.13.4 Resultados do teste da sífilis  
  

3.13.5 Outro (por favor especifique): 
  

3.14 Existe um sistema de aconselhamento pós-dádiva e de encaminhamento para cuidados e 
tratamento para os dadores que acusaram positivo nos testes de infecções transmissíveis por 
transfusões?  

    

COMENTÁRIOS (por favor insira quaisquer comentários ou clarificações aos dados indicados na secção 3): 
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SECÇÃO 4: RASTREIO DE INFECÇÕES TRANSMISSÍVEIS POR TRANSFUSÕES 

4.1 
 

Por favor especifique os testes de laboratório necessários no seu país como 
requisitos mínimos para rastrear os indicadores de infecções transmissíveis por 
transfusões (ITT) no sangue doado: 

SIM, necessário 
para todas as 

dádivas 

SIM, necessário 
para certas 
dádivas

14
 

NÃO 

4.1.1  VIH1+2 Ab    

Ag     

NAT    

4.1.2  Hepatite B HBsAg    

Anti-HBc Ab    

NAT    

4.1.3  Hepatite C Anti-HCV Ab    

Ag     

NAT    

 4.1.4  Sífilis Ab    

 Outros (por favor especifique):     

 4.1.5  Doença de Chagas Ab    

 Outros (por favor especifique):    

 4.1.6  Paludismo Microscopia de esfregaço     

 Ag    

 Outros (por favor especifique):    

 4.1.7  HTLV I/II Ab    

 Outros (por favor especifique):    

4.1.8 
Outro indicador de 
ITT 

Por favor especifique:    

Por favor forneça mais informações ou explicações sobre a política/estratégias de rastreio se apenas for realizado um rastreio selectivo 
para um certo indicador:     

4.2 O teste de confirmação
15

 é realizado em unidades que são reactivas a:         

 

 

SIM, realizado em todas 
as unidades reactivas 

SIM, realizado em algumas das 
unidades reactivas 

NÃO 

4.2.1 VIH1+2            

4.2.2 HBV              

4.2.3 HCV                

4.2.4 Sífilis    

  N.º 

4.3 Número de centros de sangue que realizam rastreios laboratoriais em dádivas de sangue para 
infecções transmissíveis por transfusões   

 

4.4 Número de centros de sangue que realizam rastreios laboratoriais que participam em sistemas de 
avaliação externa da qualidade para infecções transmissíveis por transfusões 

         

4.5 Número e % de dádivas (sangue total e aférese) que foram rastreadas para as seguintes infecções transmissíveis por transfusões 

  
N.º RASTREADO 

(NUMERADOR) 
N.º total DE DÁDIVAS 

(Denominador) 
PERCENTAGEM 

4.5.1 VIH1+2    

4.5.2 Hepatite B       

4.5.3 Hepatite C       

4.5.4 Sífilis    

4.5.5 Doença de Chagas     

4.5.6 Paludismo    

4.5.7 HTLV I/II        

4.5.8 Outra (por favor especifique):    

 

                                                
14 

 Por exemplo, dádivas recolhidas de dadores que fizeram a sua primeira dádiva, dádivas recolhidas de dadores que viajaram para  áreas 
endémicas de certas doenças infecciosas, dádivas a serem utilizadas por certos grupos receptores, etc. 

15 
 Teste de confirmação é realizado em amostras de sangue que obtiveram resultados reactivos nos testes de rastreio para confirmar o 

estado de infecção dos dadores. Dádivas que sejam reactivas podem ser confirmadas como negativas, inconclusivas ou positivas.  
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4.6 Número e % de dádivas (sangue total e aférese) que foram rastreadas para as seguintes 
infecções transmissíveis por transfusões com garantia de qualidade

16
 

  

  
N.º RASTREADO COM 

GARANTIA DE QUALIDADE 

(NUMERADOR) 

N.º total DE DÁDIVAS 

(Denominador) 
PERCENTAGEM 

4.6.1 VIH1+2   % 

4.6.2 HBV   % 

4.6.3 HCV   % 

4.6.4 Sífilis   % 

4.7 
Prevalência (número e %) de infecções em dádivas de sangue para os seguintes indicadores de ITT 

 N.º DE 

POSITIVOS/REACTIV

OS (NUMERADOR) 

N.º RASTREADO 

(DENOMINADOR) 
PERCENTAGEM 

4.7.1 VIH1+2   % 

4.7.2 Hepatite B   % 

4.7.3 Hepatite C   % 

4.7.4 Sífilis   % 

4.7.5 Doença de Chagas    % 

4.7.6 Paludismo   % 

4.7.7 HTLV I/II   % 

4.7.8 Outra (por favor especifique):  % 

  SIM NÃO 

4.8 Consegue desagregar a prevalência das infecções por VIH nas unidades de sangue doado por tipo de 
dádivas, como dádivas voluntárias e não remuneradas e dádivas familiares de substituição?  

  

Se sim, por favor indique o número (numeradores e denominadores) e % de infecções por VIH tal como categorizado em baixo: 
 

 NUMERADOR DENOMINADOR PERCENTAGEM 

4.8.1 Todas as dádivas de sangue 
voluntárias e não remuneradas 

  % 

4.8.1.1 - Dádivas voluntárias e não 
remuneradas de dadores que 
fizeram a sua primeira dádiva 

  % 

4.8.1.2 - Dádivas voluntárias e não 
remuneradas de dadores repetentes 

  % 

4.8.2 Dádivas familiares de substituição   % 

4.8.3 Dádivas pagas   % 

 Se os dados desagregados estiverem apenas parcialmente disponíveis, por favor insira os dados que possui. Não insira nada nas células 
em que não existem dados. 

COMENTÁRIOS (por favor insira quaisquer comentários ou clarificações aos dados indicados na secção 4):  

 
 
 
 
 
 

 

                                                
16 

 Testes com garantia de qualidade: Para efeitos da recolha de dados, um teste com garantia de qualidade é definido como um “teste 
realizado num laboratório que: (1) utiliza procedimentos operacionais normalizados documentados; (2) participa num sistema de 
avaliação externa da qualidade”.  
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SECÇÃO 5: PREPARAÇÃO DAS COMPONENTES DO SANGUE 

  N.º 

5.1 Número de centros de sangue que preparam as componentes do sangue  

  N.º (NUMERADOR) DENOMINADOR PERCENTAGEM 

5.2 Número e % de dádivas de sangue total separadas em componentes   % 

5.3 Número de unidades
17, 18

  de componentes do sangue preparadas a partir de dádivas de sangue total  N.º 

5.3.1 Preparações de eritrócitos                            

5.3.2 Concentrados de plaquetas   

5.3.3 Plasma fresco congelado
19

                      

5.3.4 Plasma                      

5.3.5 Crioprecipitado                      

5.4 Número de unidades
20

  de componentes do sangue preparadas através de procedimentos por aférese N.º 

5.4.1 Glóbulos vermelhos por aférese                      

5.4.2 Plaquetas por aférese
21

                      

5.4.3 Plasma por aférese   

5.5 Número de unidades de sangue total / glóbulos vermelhos descartados, por causa 
N.º 

5.5.1 Dádiva de sangue incompleta   

5.5.2 Reactiva para ITT                       

5.5.3 Passou o prazo de validade                       

5.5.4 Problemas de armazenamento                       

5.5.5 Problemas de transporte                      

5.5.6 Problemas de processamento                       

5.5.7 Total                       

COMENTÁRIOS (por favor insira quaisquer comentários ou clarificações aos dados indicados na secção 5):   

 
 

 
 

                                                
17 

 O termo “unidade” refere-se a um saco de sangue tamanho adulto (cerca de 450ml). Por favor conte todas as unidades satélite (por 
exemplo, pacotes pediátricos) resultantes de uma única dádiva como “uma unidade”. 

18 
 Por favor conte conjuntos de plaquetas derivadas de sangue total ou crioprecipitados em termos de equivalentes a unidades 

individuais. Por exemplo, se 6 unidades de concentrados de plaquetas foram agrupadas num único saco, devem ser  contadas como 6 
concentrados de plaquetas e não 1. 

19
  Plasma Fresco Congelado: uma componente preparada a partir de sangue total ou do plasma recolhido por aférese congelado a uma 

temperatura que irá manter os factores instáveis de coagulação num estado funcional. 
20

  Quando um único processo por aférese produz mais do que um tipo de componente (por exemplo, plasma e plaquetas), todas as 
unidades de componentes devem ser contadas. 

21 
 Uma unidade de plaquetas por aférese contém normalmente 200-450 x 10

9
 de plaquetas. 
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SECÇÃO 6: USO CLÍNICO DO SANGUE E DAS COMPONENTES DO SANGUE 

  N.º 

6.1 Número de hospitais no país que realizam transfusões de sangue  

6.2 Número e % de hospitais que realizam transfusões de sangue que têm ou participam em: 
N.º PERCENTAGEM 

6.2.1  Comissão de transfusão do hospital               %    

6.2.2 Auditoria clínica
22

               % 

6.2.3 Sistema para notificar incidentes e reacções adversas de transfusões              % 

6.3 Número de unidades de cada uma das seguintes componentes do sangue distribuídas / transfundidas (excluindo unidades de sangue 
autólogo) no país  

  N.º 

6.3.1 Sangue total   

6.3.2 Glóbulos vermelhos   

6.3.3 Plaquetas derivadas do sangue total   

6.3.4 Plaquetas, aférese   

6.3.5 Plasma fresco congelado   

6.3.6 Plasma  

6.3.7 Crioprecipitado         

 N.º 

6.4 Número de doentes transfundidos no país   

 Se o número for estimado, por favor forneça informações sobre como foi feita a estimativa:  

6.5 Número de doentes transfundidos, por idade  N.º 

 6.5.1 com menos de 5 anos   

6.5.2 dos 5 aos 14 anos  

6.5.3 dos 15 aos 44 anos  

6.5.4 dos 45 aos 59 anos   

6.5.5 com 60 anos ou mais   

Nota: se possuir dados por idade que não se encaixam neste quadro (por exemplo, diferentes faixas etárias), por favor indique os 
dados que possui na caixa de comentários no final da secção 6. 

 N.º 

6.6 Número de reacções sérias adversas de transfusões
23

 notificadas no país  

6.6.1 Hemólise imunológica devido a incompatibilidade ABO  

6.6.2 Hemólise imunológica devido a outros aloanticorpos  

6.6.3 Hemólise não imunológica   

6.6.4 Púrpura pós-transfusão   

6.6.5 Anafilaxia/hipersensibilidade   

6.6.6 Lesões agudas no pulmão relacionadas com transfusões (TRALI)  

6.6.7 Doença enxerto contra hospedeiro   

6.6.8 Infecção por VIH-1/2 associada a transfusões   

6.6.9 Infecção por HBV associada a transfusões   

6.6.10 Infecção por HCV associada a transfusões   

6.6.11 Outras infecções virais associadas a transfusões   

6.6.12 Sepse devido a contaminações bacterianas da unidade do dador  

6.6.13 Infecção por paludismo associada a transfusões   

6.6.14 Outras infecções parasíticas associadas a transfusões   

6.6.15 Sobrecarga circulatória associada a transfusões   

6.6.16 Outras reacções sérias adversas de transfusões   

COMENTÁRIOS (por favor insira quaisquer comentários ou clarificações aos dados indicados na secção 6):   

 
 
 
 
 

 

                                                
22

  Auditoria clínica: Um processo de qualidade melhorada que procura reforçar os cuidados aos doentes e os resultados através de uma 
revisão sistemática do uso do sangue ou de produtos do sangue transfundidos, comparando com as orientações de transfusão. O 
objectivo deste processo é criar uma cultura de prestação de serviços de qualidade aos doentes, assim como melhorar os cuidados 
médicos de forma contínua. 

23 
  Reacção séria adversa de transfusão: Uma resposta ou efeito indesejável num doente associado com a administração de sangue ou 

de componentes do sangue que é fatal, perigosa, debilitadora ou incapacitante ou que resulta em, ou prolonga, a hospitalização ou a 
morbilidade. 
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Secção 7: Medicamentos derivados do plasma (PDMD) 

7.1 A Lista de Medicamentos Essenciais24 no seu país inclui os seguintes medicamentos derivados do plasma 
(PDMP)25? 

SIM NÃO 

7.1.1 Albumina   

7.1.2 Imunoglobulina intravenosa (IVIG)    

7.1.3 Factor VIII   

7.1.4 Factor IX   

7.1.5 Outros (por favor especifique):   

7.2 Como são fornecidos os PDMP para satisfazerem as necessidades de cuidados de saúde no país? 

7.2.1 Todos ou parte dos medicamentos são produzidos através do fraccionamento (por exemplo, 
fraccionamento doméstico ou/e contractual) do plasma recolhido no país  

  

7.2.2 O plasma recolhido no país foi vendido aos produtores de medicamentos derivados do plasma e 
os produtos foram adquiridos junto dos fornecedores de PMDP existentes no mercado 

  

7.2.3 Nenhum plasma recolhido no país é utilizado para fraccionamento. Todos os produtos são 
importados do estrangeiro 

  

 7.2.4 Não é fornecido/transfundido nenhum PDMP no país   

Responda às seguintes questões - 7.3 a 7.10 - apenas quando a resposta à questão 7.2.1 ou 7.2.2 for “sim”.  

7.3 O fraccionamento do plasma é realizado dentro do país através do sector público/sem fins lucrativos?    

7.4 O fraccionamento do plasma é realizado dentro do país através do sector lucrativo?    

7.5 O plasma é enviado para fraccionamento contratual noutro país?    

7.6 Volume do plasma utilizado para fraccionamento doméstico ou contratual ou vendido aos Produtores de 
PMDP para fraccionamento26 

 

7.6.1 Plasma recuperado                  litros 

7.6.2 Plasma por aférese                  litros 

7.7 Número de plasmafereses/dadores de fonte de plasma27 que doaram plasma durante o ano do relatório  N.º 

7.7.1 Dadores voluntários e não remunerados de plasma  

7.7.2 Dadores de plasma pagos   

7.7.3 Outros dadores de plasma (por favor especifique):   

7.8 
 

Quais os produtos produzidos pelo fraccionamento dentro do país ou através de fraccionamento contratual?  

 SIM NÃO 

7.8.1 Albumina   

7.8.2 Imunoglobulina intravenosa (IVIG)   

7.8.3 Factor VIII   

7.8.4 Factor IX   

7.8.5 Outros (por favor especifique):   

7.9 Dos seguintes produtos fornecidos no país, qual a percentagem fornecida através de produtos oferecidos pelo fraccionamento (por exemplo, 

fraccionamento doméstico ou/e contratual) do plasma recolhido no país?                                               

 PERCENTAGEM 

7.9.1  Albumina % 

7.9.2 Imunoglobulina intravenosa (IVIG)    % 

7.9.3  Factor VIII (excluindo produtos recombinantes) % 

7.10 Existe um excesso de medicamentos derivados do plasma superior às necessidades nacionais?  

Se sim, como são utilizados esses produtos  SIM NÃO 

7.10.1 Doados a outro país/organização    

7.11.2 Vendidos ao produtor    

7.10.2 Vendidos a outros país/organização    

7.10.3 Descartados    

7.10.4 Outro (por favor especifique):   

COMENTÁRIOS (por favor insira quaisquer comentários ou clarificações aos dados indicados na secção 7): 

 
 
 
 
 

                                                
24 

  Lista de medicamentos essenciais (LME): Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de 
cuidados de saúde da população. As LME a nível nacional incluem medicamentos que os governos ou outras instituições consideram 
vitais para as condições de saúde mais comuns que as suas populações enfrentam. Os medicamentos que se encontram numa LME 
são escolhidos com a devida consideração à prevalência das doenças, às evidências da eficácia e segurança e à rentabilidade 
comparativa e são dignos de esforços especiais para garantir a disponibilidade e o uso correcto. A LME apoia a distribuição sistemática 
de medicamentos no sistema dos cuidados de saúde e é uma estratégia importante na melhoria do acesso a e do uso de 
medicamentos. 

25 
  Medicamentos derivados do plasma (PDMP): produtos de proteína do plasma humano preparados sob condições de produção 

farmacêutica. Os produtos do plasma incluem albumina, imunoglobulina e factores VIII e IX de coagulação.  
26 

  Este número deve incluir todo o plasma utilizado para fracção dentro do país e/ou enviado para fraccionamento contratual. Se o 
plasma foi importado para fraccionamento durante o período do relatório, deve também ser incluído aqui.  

27  Fonte de plasma: Plasma obtido através de plasmaferese para um fraccionamento adicional em medicamentos derivados do plasma.   
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DEFINIÇÕES 
 
Para efeitos desta ferramenta, indicada nas secções 1 a 7 em cima, devem ser utilizadas as seguintes 
definições nas respostas às questões.  
 
Aférese: Processo que envolve a recolha de sangue, separação ex-vivo e recolha de uma componente desejada 
(por exemplo, glóbulos vermelhos, plasma ou plaquetas) e a reinfusão das outras componentes. 
 
Centro de sangue: Uma unidade que realiza todas ou parte das actividades de recrutamento de dadores, 
recolha de sangue (sangue total e, em alguns casos, aférese), teste de infecções transmissíveis por transfusões 
e de determinação dos grupos sanguíneos, processamento em componentes do sangue, armazenamento, 
distribuição a bancos de sangue em hospitais dentro de uma região definida e ligação com serviços clínicos.  Os 
centros de sangue podem ser independentes ou sediados em hospitais. Estes NÃO devem ser categorizados 
como centros de sangue: 
 

 Locais/salas móveis ou fixos de recolha de sangue que funcionam como parte de um centro de sangue 

 Bancos de sangue hospitalares que apenas armazenam, verificam a compatibilidade e distribuem sangue 
rastreado. 
 

Dadores de sangue 

 Dador de sangue voluntário e não remunerado: Uma pessoa que doa sangue (e plasma ou componentes 
celulares) de sua livre vontade e não recebe um pagamento por isso, seja em forma de dinheiro ou em 
géneros que possam ser considerados substitutos de dinheiro.  

 Dador familiar de substituição: Uma pessoa que oferece uma unidade de sangue de substituição apenas 
quando um familiar ou amigo necessita de uma transfusão.  

 “Dador” de sangue pago: Um “dador” que dá sangue por dinheiro ou qualquer outra forma de 
pagamento.  

 Dador de sangue autólogo: Um doente que doa o seu sangue para este ser armazenado e reinfundido, se 
necessário, durante cirurgias.  

 Dador de sangue que fez a sua primeira dádiva: Um indivíduo que nunca doou sangue antes e fez a sua 
primeira dádiva. 

 Dador de sangue repetente: Um dador de sangue que doou em ocasiões anteriores.   
 
Serviço de transfusão de sangue (BTS): Um termo genérico para descrever uma organização envolvida no 
fornecimento de sangue para transfusões, independentemente de ser coordenada a nível nacional ou não.  
 
Auditoria clínica: Um processo de qualidade melhorada que procura reforçar os cuidados aos doentes e os 
resultados através de uma revisão sistemática do uso de sangue ou de produtos do sangue transfundidos, 
comparando com as orientações de transfusão. O objectivo deste processo é criar uma cultura de prestação de 
serviços de qualidade aos doentes, assim como melhorar os cuidados médicos de forma contínua.  
 
Lista de medicamentos essenciais (LME): Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as 
necessidades prioritárias de cuidados de saúde da população. As LME a nível nacional incluem medicamentos 
que os governos ou outras instituições consideram vitais para as condições de saúde mais comuns que as suas 
populações enfrentam. Os medicamentos que se encontram numa LME são escolhidos com a devida 
consideração à prevalência das doenças, às evidências da eficácia e segurança e à rentabilidade comparativa e 
são dignos de esforços especiais para garantir a disponibilidade e o uso correcto. A LME apoia a distribuição 
sistemática de medicamentos no sistema dos cuidados de saúde e é uma estratégia importante na melhoria do 
acesso a e do uso de medicamentos.  
 
 
Avaliação externa da qualidade (AEQ): A avaliação externa do desempenho de um laboratório utilizando 
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amostras de conteúdos conhecidos, mas não revelados, e comparando com o desempenho de outros 
laboratórios.  
 
Medicamentos derivados do plasma (PDMP): produtos de proteína do plasma humano preparados sob 
condições de produção farmacêutica. Os produtos do plasma incluem albumina, imunoglobulina e factores VIII 
e IX de coagulação.  
 
Plasma Fresco Congelado: uma componente preparada a partir de sangue total ou do plasma recolhido por 
aférese congelado a uma temperatura que irá manter os factores instáveis de coagulação num estado 
funcional. 
 
Hemovigilância: Um conjunto de procedimentos de vigilância para a monitorização, notificação e investigação 
de eventos adversos (reacções e incidentes, incluindo quase acidentes) que abrange toda a cadeia de 
transfusão, desde a recolha do sangue do dador e das suas componentes até ao seguimento do receptor, com 
o objectivo de recolher e avaliar as informações e para prevenir a sua ocorrência ou reincidência.  
 
Política nacional de sangue: Uma declaração de intenções por parte do ministério da saúde que define as 
medidas organizacionais, financeiras e legais que serão tomadas para garantir a qualidade, segurança, 
disponibilidade e acessibilidade ao sangue e aos produtos do sangue para transfusão dentro do país. 
 
Serviço Nacional de Transfusão de Sangue (NBTS): A organização com responsabilidade nacional legal para o 
fornecimento de sangue para transfusões e de ligação com os serviços clínicos. 
 
Plano nacional estratégico: Um quadro de acção que define o propósito, objectivos, estratégias, metas e prazo 
para a implementação da política nacional de sangue. 
 
Teste com garantia de qualidade: Para efeitos da recolha de dados, um teste com garantia de qualidade é 
definido como um “teste realizado num laboratório que: (1) utiliza procedimentos operacionais normalizados 
documentados; (2) participa num sistema de avaliação externa da qualidade”.  
 
Reacção séria adversa de transfusão: Uma resposta ou efeito indesejável num doente associado com a 
administração de sangue ou de componentes do sangue que é fatal, perigosa, debilitadora ou incapacitante ou 
que resulta em, ou prolonga, a hospitalização ou a morbilidade.   
 
Fonte de plasma: Plasma obtido através de plasmaferese para um fraccionamento adicional em 
medicamentos derivados do plasma.  
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Estratégia regional para a consecução das metas da segurança do sangue por parte dos Estados-Membros para o período  
de Janeiro a Dezembro de 2012  

Data: 

País: 

População:                                                                 Fonte: 

 Serviço Nacional de Transfusão de Sangue                 Programa Nacional de Transfusão de Sangue   Nenhum 

Nome do Director/Gestor: 

Contacto: Telefone:                                                        e-mail:               

N.0 Meta Regional Estratégica Resposta Comentários 

01 Análise da situação feita (SIM ou NÃO)   

02 Política Nacional de Sangue formulada (SIM ou NÃO)   

03 Política Nacional de Sangue adoptada (SIM ou NÃO)   

04 Se SIM, data da adopção   

05 Política Nacional de Sangue a ser implementada (SIM ou NÃO)     

06 Legislação formulada (SIM ou NÃO)   

07 Legislação adoptada (SIM ou NÃO)   

08 Se SIM, data da adopção   

09 Legislação a ser implementada (SIM ou NÃO)   

10 Orçamento anual alocado pelo MdS para o Serviço de Transfusão de Sangue  
Dólares 

 
% 

11 Número total de dádivas de sangue    

12 Número de dadores de sangue voluntários e não remunerados    

13 Percentagem de dadores de sangue voluntários e não remunerados no país  %  

14 Número de unidades de sangue recolhidas e rastreadas para várias ITT  

VIH  

HBV  

HCV  

SÍFILIS  

15 Percentagem de unidades de sangue recolhidas e rastreadas para várias ITT 

% VIH 

 
% HBV 

% HCV 

% SÍFILIS 

16 Prevalência (número e percentagem) de ITT nas dádivas de sangue  

VIH:  

HBV:  

HCV:  

SÍFILIS:  

17 O sangue é testado com garantia de qualidade28 (SIM ou NÃO)    

18 Se SIM, qual a percentagem de unidades de sangue testadas com garantia de qualidade? %  

19 Programa de gestão da qualidade existente no Serviço de Transfusão de Sangue (SIM ou NÃO)    

 
 
 

                                                
28

  Teste com garantia de qualidade é definido como um teste realizado num laboratório que utiliza procedimentos operacionais 
normalizados documentados e participa num sistema de avaliação externa da qualidade.  
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20 Se SIM, quais os elementos do sistema de qualidade existentes?   

21 Participação no sistema de avaliação externa da qualidade para as ITT (SIM ou NÃO)   

22 
Participação no sistema de avaliação externa da qualidade para a serologia de grupo e para os 
testes de compatibilidade (SIM ou NÃO) 

  

23 Número e percentagem de dádivas de sangue total separadas em componentes    

24 Orientações nacionais para o uso clínico apropriado do sangue disponível (SIM ou NÃO)   

25 Sistema de hemovigilância nacional existente (SIM ou NÃO)   

26 Número e percentagem de hospitais com Comissões de Transfusão    

27 Sistema de recuperação de custos existente (SIM ou NÃO)   

28 Se SIM, qual o custo de uma unidade de sangue Dólares  

29 
Comentários gerais sobre os progressos realizados durante os últimos 10 anos, com especial 
ênfase nos principais feitos e desafios  

 

NB: Adicionar 
página 

adicional se 
necessário 

 


