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Apresentação

A Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados – CGSH vem 
desde 2006 desenvolvendo, em parceria com instituições de ensino, 
cursos de Especialização em Gestão de Hemocentros destinados a 
profissionais de nível superior, preferencialmente servidores pú-
blicos lotados na rede de serviços de hematologia e hemoterapia. 

O objetivo fundamental do curso é formar especialistas em gestão 
de hemocentros por meio do desenvolvimento de habilidades téc-
nicas específicas. Nesse sentido, reforça a gestão como um compo-
nente estratégico nos processos de trabalho realizados na hemor-
rede nacional.

Promovido em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca - Fiocruz, o III Curso de Especialização em Gestão 
de Hemocentros, estruturado em nove módulos, ocorreu em 2011, 
no Rio de Janeiro (RJ), e titulou 15 servidores prioritariamente de 
serviços da hemorrede do Estado do Rio de Janeiro. 

O investimento na formação de pessoas constitui uma das marcas 
da CGSH-MS. Nesse processo, o profissional é convidado a refletir 
sobre a sua prática cotidiana e a adotar novos comportamentos que 
melhorem os processos de trabalho desenvolvidos nos serviços da 
hemorrede nacional.

Este livro registra de forma sistematizada as 15 monografias apre-
sentadas pelos alunos ao final do curso. Os objetos perscrutados 
abrangem praticamente todo o espectro da problemática vinculada 
aos serviços de hemoterapia. Didaticamente, os produtos foram 
organizados em cinco áreas afins: planejamento e gestão; gestão de 
pessoas; processos de trabalho e qualidade em hemoterapia; gestão 
de risco em hemoterapia; e gestão de logística, recursos materiais 
e financeiros em hemoterapia.

Ao tornar pública a produção intelectual dos alunos, aposta-se no 
intercâmbio das experiências relatadas nas monografias entre ato-
res que buscam remover nós críticos no âmbito da gestão e adotar 
tecnologias mais efetivas para ampliar as conquistas da Política 
Nacional de Sangue e Hemoderivados.

Coordenação‑Geral de Sangue e Hemoderivados – DAET/SAS/MS
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No processo de produção deste livro, as monografias do III Curso 
de Especialização em Gestão de Hemocentros foram editadas. Os 
textos foram padronizados e revisados. Algumas partes, incluindo 
elementos pré-textuais, anexos e apêndices, foram eliminadas. As 
tabelas, quadros e figuras também foram readequados e, quando 
necessário, modificados. A duplicação de informações em tabelas e 
figuras foi corrigida. Os conteúdos dos textos desta publicação são 
de responsabilidade dos autores.
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A Hemorrede Pública da 
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INTRODUÇÃO

A transfusão sanguínea, quando indicada adequadamente, torna-se uma prática 
primordial para o atendimento a pacientes em condições clínicas que não podem 
ser tratadas com outras tecnologias de saúde. Por esse motivo, a disponibilidade 
de hemocomponentes em hospitais se tornou um fator de extrema importância 
para a saúde da população (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

Com o objetivo de proporcionar a segurança transfusional, os estabelecimentos 
hemoterápicos devem proceder à coleta e ao processamento do sangue de forma 
adequada. Para que isso aconteça, a instalação e o funcionamento desses estabele-
cimentos devem passar por um planejamento voltado para uma política de saúde 
que, além de garantir a segurança para os receptores de sangue, promova também 
a segurança, proteção e satisfação dos doadores de sangue (PAN AMERICAN 
HEALTH ORGANIZATION, 2010).

Desenvolvido no contexto da Especialização em Gestão de Hemocentros na Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz), o presente estudo vem 
trazer como proposta a análise da Hemorrede Pública da região Centro-Sul Flu-
minense do Estado do Rio de Janeiro e a implantação do Núcleo de Hemoterapia 
Público do município de Três Rios/RJ, localizado na Microrregião 1 da Região 
Centro-Sul fluminense (CS I). Pretende fornecer informações baseadas em ferra-
mentas de coleta e análise de dados que possibilitem aos futuros gestores do Núcleo 
de Hemoterapia Público de Três Rios (NHTR) uma adequada implantação das ins-
talações e a operacionalização dos processos e procedimentos dessa nova unidade. 

A escolha do tema foi influenciada pela inserção da autora nesse processo e pela 
perspectiva de tornar-se a futura coordenadora da unidade hemoterápica. Nesse 
sentido, configurou-se um estudo que pudesse aprofundar os conhecimentos 
vinculados à necessidade. 

Consoante com o exposto, destacam-se as seguintes indagações: qual a impor-
tância em se implantar um núcleo de hemoterapia público em Três Rios? Qual 
seria a população atendida por essa unidade hemoterápica? Qual seria o impac-
to causado na Hemorrede da região Centro-Sul Fluminense com a implantação 
desse hemonúcleo? 

O trabalho procurou responder aos questionamentos analisando a disposição das 
unidades hemoterápicas da região Centro-Sul Fluminense, bem como o quanti-
tativo de coletas de sangue realizadas nessa região, entre 2008 e 2011. Analisou 
ainda o sistema de saúde de Três Rios e os municípios referenciados, assim como 
a população passível de doação voluntária. Procurou mostrar a importância da 
implantação do NHTR enquanto única unidade pública de coleta de sangue da 
Microrregião 1 e segunda unidade da região Centro-Sul fluminense, uma vez que, 
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atualmente, essa região conta apenas com uma unidade pública que realiza coleta 
de sangue (Hemocentro Regional de Vassouras). 

Por fim, procurou-se mostrar o impacto causado na Hemorrede Pública Cen-
tro-Sul Fluminense com a implantação, o início das atividades do NHTR e as 
perspectivas da unidade hemoterápica. 

HEMORREDE DA REGIÃO CENTRO‑SUL FLUMINENSE 

Política Nacional de Sangue 

A hemoterapia no Brasil é uma prática que continua evoluindo, como ocorre em 
vários outros países do mundo, seguindo, entretanto, as características e políticas 
de saúde de nosso país (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005). Ela 
percorre os rumos de uma história marcada por situações e atores nela envolvi-
dos, desde sua fase “pré-científica” (SARAIVA, 2005). 

De atos realizados por cirurgiões e anestesistas até a prática hemoterápica reali-
zada atualmente, a hemoterapia no Brasil passou por diversas mudanças até se 
tornar um serviço vital e privativo de especialistas (SARAIVA, 2005). Atualmente, 
a Política Nacional de Sangue é normatizada por uma legislação que abrange a 
segurança dos doadores, receptores e profissionais que atuam nos serviços de 
hemoterapia. 

A atuação de alguns médicos pioneiros, como Pedro Clóvis Junqueira e Osvaldo 
Mellone, a realização de eventos importantes, como o Curso de Hematologia 
promovido por Walter Oswaldo Cruz, em Manguinhos, e o I Congresso Paulista 
de Hemoterapia, promovido por Carlos da Silva Lacaz e Oswaldo Mellone, e a 
criação do Banco de Sangue São Paulo, todos na década de 1940, foram destaques 
científicos importantes para os primórdios da fase científica da hemoterapia no 
Brasil (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Em 1950, foi promulgada a Lei nº 1.075, de 27 de março de 1950, dispondo sobre 
a doação voluntária de sangue (BRASIL, 1950). Pode-se considerá-la como a pri-
meira legislação relacionada à hemoterapia no Brasil. Em 1964, foi promulgado 
o decreto nº 53.988, de 30 de junho de 1964, que institui o dia 25 de novembro 
como o “Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue” (BRASIL, 1964). 

Ainda em 1964, o Ministro da Saúde criou um grupo de trabalho para estudar e 
propor a legislação disciplinadora da hemoterapia no Brasil, resultando, em 1965, 
na formação da Comissão Nacional de Hemoterapia, presidida pela Dr.ª Maria 
Brasília Leme Lopes, e tendo como representantes da Sociedade Brasileira de 
Hematologia e Hemoterapia os Drs. Oswaldo Mellone, Francisco Antonáscio e, 
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posteriormente, Jacob Rosenblit (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 
2005). Essa comissão, juntamente com o Ministério da Saúde, por meio de de-
cretos, portarias e resoluções, estabeleceu a prioridade da doação voluntária de 
sangue e a necessidade de medidas de proteção a doadores e receptores. Nesse 
sentido, instituiu normas para o fornecimento de matéria-prima para a indústria 
de fracionamento plasmático e a importação e exportação de sangue e hemoderi-
vados, implantou o registro oficial de bancos de sangue públicos e privados, pu-
blicando normas básicas para o atendimento a doadores e a prestação de serviços 
hemoterápicos e determinando a obrigatoriedade de exames sorológicos para a 
segurança transfusional (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Em 1969, preocupada com a situação da hemoterapia no mundo, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) enviou ao Brasil o professor francês Pierre Cazal. En-
carregado de avaliar o quadro hemoterápico nacional, Pierre elaborou um relató-
rio no qual propunha uma reforma da hemoterapia brasileira com a implantação 
de um modelo descentralizado, coordenado e controlado no plano nacional, nos 
mesmos moldes da hemoterapia francesa. 

Em 1980, pela Portaria Interministerial nº 7, de 30 de abril, (BRASIL, 1980), foi 
criado o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados (Pró-Sangue) estrutu-
rando o Sistema Nacional de Hemoterapia. Esse programa objetivou alcançar a 
cobertura hemoterápica em todo país estimulando doações voluntárias, promo-
vendo a qualificação de recursos humanos, padronizando procedimentos técnicos 
e interiorizando a rede de serviços hemoterápicos públicos, com a criação da 
hemorrede. Nesse contexto, surgiram os centros de hematologia e hemoterapia: 
os hemocentros. 

Em 1986, o Pró-Sangue foi modificado para Divisão Nacional de Sangue e Hemo-
derivados (DINASHE), responsável pela criação do Plano Nacional de Sangue e 
Hemoderivados (PLANASHE) do Ministério da Saúde. 

Em 1988, a questão do sangue tornou-se prioridade no sistema de saúde. A Cons-
tituição Federal, nos artigos 197 e 199, conferiu ao poder público a regulamenta-
ção, fiscalização e controle das ações referentes ao uso de hemoderivados, bem 
como a proibição da comercialização do sangue, sob qualquer forma, em todo o 
território nacional (BRASIL, 1988). 

Com a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), pelas leis nº 8.080/90 
(BRASIL, 1990a) e nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b), a hemoterapia ganhou real vi-
sibilidade e passou a fazer parte dos debates como política prioritária do sistema 
de saúde. Ficou evidente a evolução no que se refere à constituição de uma arena 
política sobre a questão do sangue e hemoderivados no contexto da luta por uma 
política de saúde inclusiva, primordial para o bom desempenho dos hemocentros, 
órgãos executivos da política do sangue. 
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Mas foi com a Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, que ficou estabelecida a 
Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, a qual ratifica a 
proibição da comercialização do sangue:

“regulamenta o parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição Federal, rela-
tivo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do san-
gue, seus componentes e derivados”, e, ainda, “estabelece o ordenamento 
institucional indispensável à execução adequada dessas atividades [...]” 
( BRASIL, 2001b, ementa).

Com a promulgação dessa lei, a competência da esfera estadual na gestão da hemo-
terapia foi mantida, determinando que o respectivo gestor fosse o responsável pela 
organização da hemorrede e pela elaboração do Plano Estadual de Hemoterapia. 

A Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados foi instituída 
para garantir que o Brasil fosse autossuficiente no setor da hemoterapia, sendo 
executada e implementada pelo Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 
Derivados - Sinasan (BRASIL, 2001b). 

Seguindo os princípios e diretrizes do SUS, a Política Nacional de Sangue deverá 
ser desenvolvida por meio de uma rede nacional de serviços de hemoterapia, 
públicos e/ou privados, com ou sem fins lucrativos, de forma hierarquizada e 
integrada. O atendimento à população deverá ser feito de forma universal, utili-
zando-se exclusivamente a doação voluntária e não remunerada, proibindo-se a 
comercialização do sangue, seus componentes e derivados, com permissão ape-
nas de remuneração dos custos de insumos, reagentes, materiais descartáveis e 
da mão de obra especializada (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2001). 

O Decreto Federal nº 3.990/01 (BRASIL, 2001a) regulamentou o art. 26 da Lei nº 
10.205/01 (BRASIL, 2001b), determinando a criação das câmaras de assessora-
mento técnico nas esferas federal, estadual e do Distrito Federal para auxiliar os 
gestores na formulação da Política de Sangue, Componentes e Hemoderivados. 

Em 2001, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) definiu com mais 
clareza as competências dos gestores estaduais e municipais no que diz respeito 
à hemoterapia e definiu o Plano Diretor de Regionalização (BRASIL, 2001c). A 
NOAS/MS, de 2002, atribuiu ao gestor estadual a obrigatoriedade da coordena-
ção da hemorrede, assim como a gerência dos serviços públicos de hemoterapia, 
conforme as diretrizes do Sinasan (BRASIL, 2001a). 

Os níveis de complexidade dos serviços de hemoterapia foram regulamenta-
dos pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC/Anvisa/MS) 151 (BRASIL; 
 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001c). 
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A responsabilidade da Gestão da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, 
atribuída à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do Ministério da Saúde, pelo 
Decreto nº 5.045, de 2004 (BRASIL, 2004a), passa ao Departamento de Atenção 
Especializada (DAE) da Secretaria de Atenção Especializada, pela Portaria nº 743/
GM, de 2004, (BRASIL, 2004b), na qual a Coordenação da Política Nacional de 
Sangue e Hemoderivados foi inserida. 

O conceito de regionalização deve ser entendido como um eixo fundamental para 
a implantação da Política Estadual do Sangue, cumprindo-se assim os objetivos 
do Sinasan, sobretudo a interiorização da hemorrede para garantir à população o 
direito de acesso às ações e serviços de saúde com qualidade e segurança. 

Hemorrede Pública do Estado do Rio de Janeiro 

Com o Pró-Sangue, em 1980, ocorreu também a criação da hemorrede, conjunto 
de serviços de hemoterapia e hematologia organizados de forma descentraliza-
da, hierarquizada e regionalizada de acordo com os níveis de complexidade das 
funções que desempenham. 

Os hemocentros coordenadores tiveram implantação inicial nas capitais, centra-
lizando os procedimentos e criando mecanismos de incentivo à continuidade do 
ato de doação e medidas de proteção à saúde do doador e receptor, realizando o 
controle de qualidade do sangue e dos hemoderivados. Além disso, estimulou 
também o ensino e a pesquisa nas áreas de hematologia e hemoterapia para for-
mação de profissionais qualificados. Vale ressaltar que os serviços de hemoterapia 
são assim classificados e conceituados de acordo com a Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC 151 em seu Art. 3º: “Hemocentro Coordenador, Hemocentro 
Regional, Núcleo de Hemoterapia, Unidade de Coleta e Transfusão, Unidade de 
Coleta, Central de Triagem Laboratorial de Doadores e Agência Transfusional” 
(BRASIL, 2001a).

A hemorrede pública do Estado do Rio de Janeiro foi criada para atender à po-
pulação em todas as regiões e microrregiões do estado, disponibilizando sangue 
e hemocomponentes segundo especificações da Anvisa e em concordância com 
a Política Nacional do Sangue preconizada pelo Ministério da Saúde. É formada 
estrategicamente por um Hemocentro Coordenador, quatro Hemocentros Re-
gionais, 20 Núcleos de Hemoterapia, uma Unidade de Coleta e Transfusão e 60 
Agências Transfusionais, contando ainda com 15 Serviços de Hematologia situa-
dos nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa da Hemorrede do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Hemorio.

Organizada de forma hierárquica, equânime e descentralizada, a hemorrede 
pública no Brasil foi responsável por 76,2% de todas as coletas de sangue reali-
zadas no país em 2010; o restante ficou a cargo da rede privada ou conveniada 
ao SUS. Nesse mesmo ano, a hemorrede pública do Estado do Rio de Janeiro 
foi responsável por 82,2% das coletas realizadas no estado (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011a). Esse indicador caracteriza 
um sistema bem estruturado em rede, formado por um conjunto de unidades de 
perfis e funções diferentes, responsáveis por ofertar serviços de saúde de forma 
integral à população de sua região (KUSCHNIR; CHORNY; LIMA E LIRA, 2010). 
Entende-se aqui por coleta de sangue a frequência dos procedimentos “coleta de 
sangue” e “coleta por processadora automática de sangue” da Tabela de Procedi-
mentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Permanentes (OPM) do 
SUS, informada e apresentada mensalmente pelos serviços de hemoterapia no 
Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) (BRASIL, 2011a). 

A hemorrede do Estado do Rio de Janeiro se distribui em nove regiões de saúde 
de referência e contrarreferência em hemoterapia: Baía da Ilha Grande, Baixada 
Litorânea, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba, Metropolitana 1, Metropoli-
tana 2, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Serrana. Essas regiões são 
responsáveis por atender a uma população de 15.989.929 habitantes, conforme o 
Censo 2010, distribuídos por 92 municípios. 

O município de Três Rios, onde será implantado um Núcleo de Hemoterapia 
Público, está inserido na região Centro-Sul Fluminense, região esta responsável 
por atender a uma população de 319.351 habitantes, conforme Censo 2010 (IBGE, 
2014b).
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O Hemocentro Coordenador - Hemorio está sob a gestão estadual, coordenando 
a hemorrede e prestando assistência em hematologia e hemoterapia à população, 
e se localiza na região Metropolitana 1. Tem como atribuições: “coletar, processar, 
transfundir, armazenar, distribuir, realizar sorologia, desenvolver ações de ensi-
no e pesquisa, além de realizar tratamento de doenças hematológicas” (RIO DE 
JANEIRO, 2001).

Os hemocentros regionais apresentam as mesmas funções do Hemocentro Co-
ordenador. Entretanto, não desenvolvem ensino e pesquisa. Existem quatro uni-
dades em funcionamento no estado, localizadas nas seguintes cidades: Campos 
dos Goytacazes (região Noroeste Fluminense), Niterói (região Metropolitana 2), 
Nova Friburgo (região Serrana) e Vassouras (região Centro-Sul Fluminense) (RIO 
DE JANEIRO, 2001).

Os núcleos de hemoterapia possuem as mesmas funções dos hemocentros re-
gionais. No entanto, os hemonúcleos que se localizam no interior de hospitais 
universitários realizam ensino e pesquisa. Distribuem-se ao longo da hemorrede, 
com abrangência microrregional (RIO DE JANEIRO, 2001).

Compete às agências transfusionais o armazenamento de hemocomponentes 
prontos para uso e a realização de provas de compatibilidade I antes da liberação 
dos produtos para beira do leito. Geralmente se localizam no interior de hospitais. 
O sangue dessas unidades procede de serviços de maior complexidade (RIO DE 
JANEIRO, 2001).

A hemorrede do estado conta apenas com uma unidade de coleta e transfusão, 
localizada no Hospital Geral de Bonsucesso, no município do Rio de Janeiro. Esse 
hospital gerencia também a própria agência transfusional. 

Diferentemente dos outros estados da Região Sudeste, o Estado do Rio de Janei-
ro se caracteriza por apresentar um quantitativo muito expressivo de unidades 
hemoterápicas públicas: possui 61% de serviços de hemoterapia públicos, per-
fazendo um total de 86 estabelecimentos (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ©2000) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Serviços de hemoterapia por tipo e Unidade Federativa da Região Sudeste 

Unidade Federativa Total de Serviços Públicos Privados/
Conveniados

Privados Não Informados

Espírito Santo 60 18 13 29 ‑

Minas Gerais 325 90 153 68 14

Rio de Janeiro 141 86 2 51 2

São Paulo 378 93 177 102 6

Total 904 287 345 250 22

Fonte: Hemocad/Anvisa. 
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Em 2011, a Hemorrede Pública do Estado do Rio de Janeiro coletou 189.956 
bolsas de sangue, conforme dados encontrados na web page do Hemorio, o que 
corresponde a 1,2% da população total do estado. A Organização Mundial de 
Saúde preconiza que 2% da população sejam doadores. 

Como a interiorização dos serviços hemoterápicos é considerada primordial para 
uma adequada cobertura de atendimento à população, observa-se que a hemorre-
de vem obtendo resultados que ainda podem melhorar em relação às doações de 
sangue, já que a meta do estado é de 319.798 bolsas de sangue coletadas. 

Plano Diretor de Regionalização 

A regionalização é adotada pelo SUS com o intuito de estender os serviços de 
saúde a uma maior parcela da população. Ela vem sendo vivenciada desde a Cons-
tituição Federal de 1988. Nesse contexto, os processos decisórios passaram a ser 
descentralizados em favor dos estados e municípios, mas com a participação da 
União nas responsabilidades da gestão do sistema de saúde. 

A regionalização embasa a organização dos serviços de saúde no território, en-
volvendo processos de logística de transporte e informação entre municípios e 
regiões, segundo critérios de referência pautados em diferentes graus de autos-
suficiência. Dessa forma, os usuários são encaminhados para diferentes polos 
(microrregionais ou regionais) de acordo com sua necessidade por serviços mais 
ou menos complexos. 

Segundo o Ministério da Saúde, as regiões de saúde: 

São recortes territoriais inseridos em espaços geográficos contínuos. Iden-
tificá-los é responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, tendo 
como base a existência de identidades culturais, econômicas e sociais, as-
sim como de redes nas áreas de comunicação, infraestrutura, transportes 
e saúde. Nessas regiões, as ações e serviços devem ser organizados com 
o objetivo de atender às demandas das populações dos municípios a elas 
vinculados, garantindo o acesso, a equidade e a integralidade do cuidado 
com a saúde local (BRASIL, 2006, p. 23).

O Plano Diretor de Regionalização (PDR) é o instrumento criado para organizar 
essas ações e serviços nas regiões de saúde em todos os níveis de atenção, com 
objetivo de estabelecer a regionalização como uma estratégia de hierarquização 
do Sistema Único de Saúde, ficando a cargo do Gestor Estadual, juntamente com 
os municípios, a responsabilidade por dirigir esse processo, que define a melhor 
forma de organizar a assistência (RIO DE JANEIRO, 2001)
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Assim, para o Ministério da Saúde: 

O PDR fundamenta-se na conformação de sistemas funcionais e resolu-
tivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios esta-
duais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da conformação 
de redes hierarquizadas de serviços; do estabelecimento de mecanismos e 
fluxos de referência e contrarreferência intermunicipais, objetivando ga-
rantir a integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços 
e ações de saúde de acordo com suas necessidades (BRASIL, 2002c, p. 9). 

O PDR do Estado do Rio de Janeiro foi formulado com o objetivo de estabelecer 
a organização das regiões de saúde, incluindo as microrregiões, os módulos as-
sistenciais e os fluxos de referência e contrarreferência. 

O estado do Rio de Janeiro, situado na Região Sudeste do Brasil, ocupa uma área 
de 43.780.157 km², com uma população de 15.989.929 habitantes, o que repre-
senta uma densidade demográfica de 365,23 hab./km² ( IBGE, 2014b). De acordo 
com o Plano Diretor de Regionalização, o estado está dividido em nove Regiões 
de Saúde que se subdividem em 22 Microrregiões (menor base territorial de 
planejamento) (Figura 2). Uma microrregião compreende um ou mais Módulos 
Assistenciais, que são assim conceituados: 

Módulo territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível 
de referência [...] constituído por um ou mais municípios, com área de 
abrangência mínima a ser estabelecida para cada Unidade de Federação, 
com regulamentação específica [...] (BRASIL, 2002c, p. 10).

Os municípios que constituem o módulo assistencial podem assim ser definidos: 

Município-sede - município existente em um módulo assistencial que 
apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços [...], correspon-
dente ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência para 
sua população e para a população de outros municípios a ele adscritos 
( BRASIL, 2002c, p. 10).

Município-polo - município que, de acordo com a definição da estratégia 
de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros 
municípios, em qualquer nível de atenção. (BRASIL, 2002c, p. 10)
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Figura 2 – Regiões e microrregiões de saúde do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: PDR. 

Segundo o Plano Diretor de Regionalização: 

A proposta de regionalização da assistência, incluindo a microrregionali-
zação e a configuração dos módulos assistenciais, conforme proposto na 
NOAS/2001, atendeu a critérios geográficos, de população, acessibilidade, 
capacidade instalada e de oferta de serviços, incluindo nível de complexi-
dade atual ou a ser desenvolvido, conforme explicitado no Plano Diretor 
de Investimentos II, e decisão política dos gestores, visando capacitar o 
município a ser sede de módulo assistencial (RIO DE JANEIRO, 2001).

O II Plano Diretor de Investimentos deve expressar os recursos de investimento 
tripartite que visam à superação das desigualdades de acesso e à garantia da inte-
gralidade da atenção à saúde [...]. No âmbito regional, deve refletir as necessidades 
para o alcance de suficiência na atenção à saúde [...], segundo as características 
peculiares a cada Região ou Macrorregião de Saúde (BRASIL, 2006, p. 29).

Três Rios é o município-sede do módulo assistencial 1 da microrregião 1 da região 
de saúde Centro-Sul Fluminense. Este módulo assistencial possui como municí-
pios adscritos: Areal, Comendador Levy Gasparian e Sapucaia. E Paraíba do Sul 
compõe o módulo assistencial 2, sendo o único município que dele faz parte. 
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Estado Atual da Hemorrede Centro‑Sul Fluminense 

A região de saúde Centro-Sul Fluminense possui uma população total de 319.351 
habitantes ( INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
©2014). Essa região foi subdividida em duas microrregiões (Figura 3) ficando a 
cidade de Três Rios como município polo da microrregião 1 (CS I) e a cidade de 
Vassouras como o município polo da microrregião centro-sul 2 (CS II) (RIO DE 
JANEIRO, 2001). De acordo com o Plano Diretor de Regionalização, esses mu-
nicípios deverão atuar como referência especializada para Hemoterapia, ficando 
a microrregião 1 responsável por atender uma população de 155.644 habitantes 
( INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, ©2014).

Figura 3 – Região de Saúde Centro-Sul Fluminense

Fonte: PDR.

A hemorrede pública da região Centro-Sul Fluminense é composta atualmente 
por quatro serviços de hemoterapia, sendo um hemocentro regional localizado 
no município de Vassouras, e três agências transfusionais localizadas nos muni-
cípios de Miguel Pereira, Paracambi e Paraíba do Sul. 

O Hemocentro Regional encontra-se localizado no Hospital Universitário Sul Flu-
minense. É referência na área de hemoterapia para atuação regional nos 11 mu-
nicípios da região Centro-Sul Fluminense (Areal, Comendador Levy Gasparian, 
Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do 
Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras) e no município de Barra do 
Piraí que, apesar de não pertencer a essa região de saúde, referencia os  serviços 
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de hemoterapia desse hemocentro regional (Barra do Piraí pertence à região de 
saúde Médio Paraíba) (RIO DE JANEIRO, 2012). 

A Agência Transfusional de Miguel Pereira situa-se no Hospital Santo Antônio da 
Estiva; a de Paracambi, no Hospital Municipal Adalberto da Graça; e a de Paraíba 
do Sul, no Hospital Nossa Senhora da Piedade. 

No município de Paracambi, localizava-se o Núcleo de Hemoterapia Público que, 
juntamente com o Hemocentro Regional de Vassouras, era responsável pelas 
coletas de sangue da região Centro-Sul Fluminense até 2011. Mas conforme a 
Deliberação CIB-RJ Nº 1.570, de 12 de janeiro de 2012 (RIO DE JANEIRO, 2012), 
o Núcleo de Hemoterapia de Paracambi passou à Agência Transfusional, ficando 
somente o Hemocentro Regional de Vassouras responsável pelas coletas de san-
gue para atender à população da região. 

O NHTR encontra-se em fase de implantação. Quando estiver em funcionamen-
to, ficará responsável pela coleta de sangue e fornecimento de hemocomponentes 
para os municípios da CS I (Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, 
Sapucaia e Três Rios). 

Os estabelecimentos de saúde dos municípios da CS I perfazem um total de 313 
leitos (excetuando-se os de clínicas psiquiátricas); destes, 276 leitos SUS (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA, 2000). A OMS preconiza a necessidade 
de 7 a 12 bolsas de sangue por leito, por ano, para os hospitais gerais; no Brasil 
essa demanda ocorre de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1 – Quantitativo de bolsas de sangue para terapia transfusional em unidades hos-
pitalares, por nível de complexidade, por tipo e por ano

Nível de 
complexidade

Tipo de unidade hospitalar Total de bolsas/
leito/ano

1 Hospital sem UTI e sem Pronto socorro 3 a 5
2 Hospital com UTI ou Pronto Socorro 6 a 9
3 Hospital com UTI e Pronto Socorro 10 a 15
4 Hospital com UTI, Pronto Socorro e Alta Complexidade 16 a 20

5
Hospital de Referência Estadual com Urgência e 
Emergência e/ou Cirurgia Cardíaca

21 a 50

6
Hospital com Leitos de Hematologia (Hemofilia/
Hemoglobinopatias/Oncologia Hematológica)

100

Fonte: Adaptado da Portaria nº 1.101/GM, de 12/06/02 (BRASIL, 2002b).

Como a CS I é composta basicamente por hospitais com UTI e/ou Pronto-So-
corro, optou-se por estabelecer neste trabalho a média de 10 bolsas de sangue 
por leito, por ano, uma vez que esse valor também é preconizado pela Portaria 
Nº 790/GM, de 22 de abril de 2002 (BRASIL, 2002b), e não foi encontrada ne-
nhuma referência no tocante a essa média para o Estado do Rio de Janeiro. Sendo 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

30



assim, para a CS I, há a necessidade de, pelo menos, 2.760 bolsas de sangue por 
ano para atender aos leitos SUS somente dessa microrregião. No entanto, como 
atualmente apenas o Hemocentro Regional de Vassouras está encarregado da 
coleta de sangue para suprir toda a demanda da região Centro-Sul Fluminense, 
e este realizou 1.975 coletas de sangue no ano de 2011 (a meta segundo a OMS 
seria de 6.387 coletas de sangue ao ano para atender a toda a região Centro-Sul 
Fluminense), fica explícita a necessidade da implantação do NHTR, uma vez que 
este terá uma capacidade operacional de coleta de 9.504 ao ano (Tabelas 2, 3 e 4). 

Tabela 2 – População da Região Centro-Sul Fluminense 

Região Centro‑sul Fluminense nº
População total (habitantes) 319.351
População 18 a 65 anos (habitantes) 206.859

Fonte: IBGE.

Tabela 3 – População dos municípios da microrregião Centro-Sul Fluminense 1 

Município População total  
(habitantes)

População 18 a 65 anos 
(habitantes)

Areal 11.423 7.318
Comendador Levy Gasparian 8.180 5.235
Paraíba do Sul 41.084 26.011
Sapucaia 17.525 11.255
Três Rios 77.432 49.970
Total 155.644 99.789

Fonte: IBGE.

Tabela 4 – População dos municípios da microrregião Centro-Sul Fluminense 2

Município População total
(habitantes)

População 18 a 65 anos
(habitantes)

Engenheiro Paulo de Frontin 13.237 8.840
Mendes 17.935 11.832
Miguel Pereira 24.642 15.508
Paracambi 47.124 32.004
Paty do alferes 26.359 16.371
Vassouras 34.410 22.515
Total 163.707 107.070

Fonte: IBGE. 

Embora o NHTR esteja projetado para a capacidade operacional citada anterior-
mente, a expectativa de coleta de bolsas de sangue da CS I para esse hemonúcleo 
é de, pelo menos, 3.113 bolsas ao ano, ficando a cargo somente do município de 
Três Rios um quantitativo de 1.550 bolsas ao ano. O cálculo em relação à expec-
tativa de coleta de bolsas de sangue foi feito utilizando-se o percentual de 2% da 
população total (OMS). 
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Planejamento do Núcleo de Hemoterapia Público de Três Rios 

No Brasil, a gestão da hemoterapia pública é prioritariamente de competência 
estadual em parceria com os gestores municipais, cabendo aos municípios a con-
trapartida dos recursos humanos para a implantação e manutenção dos serviços 
hemoterápicos de uma determinada área de abrangência. 

Não obstante, o NHTR será criado para o atendimento hemoterápico dos muni-
cípios da Microrregião 1 Centro-Sul Fluminense (Areal, Comendador Levy Gas-
parian, Paraíba do Sul e Sapucaia). 

O projeto desse Núcleo de Hemoterapia ocorreu pelo Convênio 2.873/98 MSSES/
RJ, celebrado entre a União Federal, por meio do Ministério da Saúde, e a Secre-
taria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SESDEC/RJ). Esse con-
vênio foi destinado a dar apoio financeiro para a interiorização e modernização 
da rede de sangue e hemoderivados. Vale destacar que a celebração de convênios 
é a transferência de recursos que se formalizam com parcerias estabelecidas com 
o setor público (Federal, Estaduais e Municipais) e, ocasionalmente, com o setor 
privado. A legalização da construção do NHTR no âmbito da SESDEC ocorreu 
em 2001, conforme documentos da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
de Três Rios (SMSDC/TR). 

O NHTR será uma entidade da administração direta, subordinada à SMSDC/TR e 
à SESDEC/RJ, secretaria esta responsável pela coordenação e execução da política 
estadual de sangue e pela hemorrede estadual. 

Para a execução dos serviços de hemoterapia de forma hierarquizada e descentra-
lizada, o NHTR possuirá um planejamento na área de Gestão de Pessoas harmo-
nizado com as políticas que correspondam aos princípios norteados pelo SUS e 
às diretrizes do nível de gestão local. Assim, possuirá os seguintes cargos: 

 ► 1 Coordenador, que atuará na execução de serviços de coordenação e gerência.

 ► 2 Médicos hemoterapeutas, sendo que um atuará como Responsável Técnico 
e o outro como Responsável Técnico Substituto. Terão como atribuições a re-
alização de triagem clínica e hematológica em candidatos à doação, avaliação 
de doadores inaptos, atendimento a intercorrências da doação, dentre outras.

 ► 3 Farmacêuticos Bioquímicos, com atribuições, principalmente, de planeja-
mento, orientação e supervisão das atividades imuno-hematológicas, assim 
como realização de testes imuno-hematológicos e crítica da qualidade dos re-
sultados; operacionalização de equipamentos utilizados na rotina imuno-he-
matológica e realização de sua manutenção básica; preparação de soluções e 
controle de qualidade de reagentes.

 ► 1 Enfermeiro (Triador) responsável por auxiliar na triagem clínica e hemato-
lógica dos candidatos à doação de sangue, planejar e organizar o serviço de 
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triagem e a equipe de enfermagem, prestar esclarecimentos e orientações aos 
doadores, e outras atividades afins.

 ► 1 Assistente Social (Captador) com atribuições de elaborar projetos de comu-
nicação, realizar campanhas de doação de sangue, atender doadores, familia-
res e pessoas que visitam o Núcleo de Hemoterapia, prestando orientações 
sobre a doação de sangue e sua importância social e comunitária, e outras.

 ► 4 Técnicos de Enfermagem, responsáveis por atender o doador e executar os 
procedimentos de doação de sangue, auxiliar no atendimento de prováveis 
intercorrências, dentre outras atividades afins.

 ► 10 Técnicos de Laboratório tendo como principais atribuições realizar testes 
imuno-hematológicos, operar equipamentos usados na rotina de imuno-he-
matologia, preparar soluções e fazer controle de qualidade de reagentes.

 ► 3 Auxiliares Administrativos responsáveis por executar, principalmente, ati-
vidades de apoio administrativo, atendimento aos doadores, elaboração de 
cadastro de doadores, dentre outras.

 ► 2 Auxiliares de Serviços Gerais com atribuições de proceder a limpeza, con-
servação e arrumação dos locais de trabalho e instalações. 

 ► 2 Copeiros para efetuar serviços de copeiragem, como preparar café, chá ou 
lanche, servindo-os aos doadores quando solicitados.

 ► 2 Motoristas para a realização do transporte de carga, sangue, hemocompo-
nentes e amostras de sangue.

O prédio do NHTR se encontra em fase de acabamento e está localizado em 
local estratégico, anexo à SMSDC/TR e próximo a um dos hospitais gerais do 
município (Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição). Foi estruturado 
respeitando-se as normas destinadas a projetos físicos de estabelecimentos assis-
tenciais de saúde, conforme Portaria Nº 1.884/MS, de 11 de novembro de 1994, 
visando manter um fluxo regular para facilitar o desenvolvimento do trabalho 
(BRASIL, 1994). Possui dois pavimentos com uma área de, aproximadamente, 
183 m² cada um.

O NHTR apresentará a seguinte estrutura física: 

 ► No primeiro pavimento (térreo), ficarão localizados a recepção e a sala de 
espera, os banheiros para doadores, a sala de captação, a sala de coleta e recu-
peração do doador, a sala de triagem, a lanchonete, o almoxarifado, o depósito 
de material de limpeza (DML) e o vestiário para funcionários.
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Figura 4 – Planta baixa do primeiro pavimento (térreo) do NHTR

Fonte: Documentos SMSDC/TR.

 ► No segundo pavimento (superior), serão instaladas as salas administrativas, 
os laboratórios de fracionamento e pré-estoque, de imuno-hematologia e de 
procedimentos especiais, além da área de distribuição de componentes; ba-
nheiros para funcionários, expurgo, área de lavagem e secagem de vidrarias, 
lava-olhos e quarto do plantonista com banheiro.

Figura 5 – Planta baixa do segundo pavimento (superior) do NHTR

Fonte: Documentos SMSDC/TR.

O NHTR contará com um quantitativo de três cadeiras para coleta de sangue, com 
uma estimativa de quatro horas diárias de trabalho relativas ao setor de coleta de 
sangue. Será fornecedor de hemocomponentes para quatro hospitais gerais com 
urgência e/ou UTI e um hospital especializado com UTI, perfazendo um total de 
276 leitos SUS (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Hospitais referenciados pelo Núcleo de Hemoterapia Público de Três Rios 

Município Hospital Total Leitos Leitos SUS
Areal Hospital de Areal 46 46

Paraíba do Sul 
Hospital Nossa Senhora da Piedade 60 55
Hospital de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu 68 68

Três Rios
Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição 98 69
Maternidade Walter Gomes Francklin 41 38

Total 313 276
Fonte: CNES.

Ao NHTR, assim como aos demais Núcleos de Hemoterapia Públicos do país, 
caberá administrar e operacionalizar a captação, coleta, fracionamento, acondicio-
namento e distribuição de sangue para os usuários do SUS. Será instituído como 
um serviço de média complexidade por não realizar os exames laboratoriais de 
triagem de doenças infecciosas nos doadores. Para realização de tais exames, será 
celebrado convênio/contrato com o Hemocentro Coordenador (Hemorio), confor-
me preconizado pela Resolução RDC nº 151, de 21 de agosto de 2001 (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001c). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com abordagem quantitativa, no 
qual foram utilizadas técnicas de pesquisa bibliográfica, análise documental e 
análise de dados secundários. 

O foco dessa análise foi a hemorrede pública da Região Centro-Sul Fluminense, 
com ênfase na microrregião 1, onde se localiza o município de Três Rios, compre-
endido no período entre 2008 e 2011. Entende-se por hemorrede pública todos os 
serviços de hemoterapia das esferas federal, estadual e municipal. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de um levantamento nas bases 
de dados disponíveis para acesso online, como Scielo (Scientific Eletronic Library 
 Online) e Biblioteca Virtual em Saúde. 

As principais fontes de informações do estudo foram: leis, portarias, decretos, 
resoluções, documentos oficiais do Ministério da Saúde, Plano Diretor de Re-
gionalização do Estado do Rio de Janeiro, Plano Municipal de Saúde Três Rios 
2010-2013, Produção Ambulatorial do SIA/SUS/MS. 

Optou-se também pela análise de dados secundários dos indicadores “quantidade 
aprovada de coleta de sangue para transfusão e coleta de sangue para transfusão 
(com processadora automática)”, disponíveis no site do DATASUS/SIA-SUS. 
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Na aquisição dos dados de “coleta de sangue” e “coleta de sangue com proces-
sadora automática”, pretendeu-se verificar como foi a evolução dessas coletas 
realizadas pela região Centro-Sul no período de 2008 a 2011, e se esse número 
atendeu à demanda transfusional. 

Os dados referentes à população e número de leitos existentes foram obtidos no 
IBGE e no CNES/DATASUS, respectivamente. O número de estabelecimentos 
públicos e privados foi coletado no CNES/DATASUS. 

A OMS preconiza que 2% a 5% da população sejam doadores de sangue anual-
mente. Sendo assim, como parâmetro de cálculo para atender à necessidade da 
demanda anual, foi utilizado o percentual de 2% da população total. Para o cálculo 
do quantitativo de bolsas de sangue coletadas, foi utilizado o percentual de 2% da 
população entre 18 e 65 anos (população considerada como doadora potencial), 
embora a Portaria nº 1.353/GM de 2011 (BRASIL, 2011b) já traga a possibilidade 
de doação a partir de 16 e até 67 anos de idade. 

Para averiguar a Capacidade Operacional de Coleta do NHTR, foi utilizado como 
referência o cálculo proposto pelo MS (BRASIL, 2002a).

Capacidade Operacional = nº cadeiras x nº horas diárias x 3 coletas por hora x nº 
dias trabalhados no mês x 12 meses, em que nº cadeiras = 3; nº horas diária = 4; 
nº dias trabalhados no mês = 22. 

Uma vez que não se pretende avaliar os valores com custos operacionais, não serão 
abordados os gastos em custeio dos procedimentos hemoterápicos ambulatoriais. 

O sistema de Saúde de Três Rios e municípios referenciados 

Três Rios é uma cidade localizada na região Centro-Sul Fluminense do Estado 
do Rio de Janeiro (figura 6). Recebeu essa denominação por ser banhada por 
três rios: Piabanha, Paraibuna e Paraíba do Sul. Antes chamada de Entre Rios, 
a cidade foi elevada à categoria de município em 1938, vindo a chamar-se Três 
Rios. Apresenta características de centro urbano de entroncamento por ter se 
desenvolvido em função da ferrovia (ligação com Minas Gerais) e das rodovias 
(BR-040 e BR-393) (TRÊS RIOS, 2010). 
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Figura 6 – Regiões e Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: <http://www.mapas-rio.com/regioes.htm>.

A população total de Três Rios era de 77.432, conforme mostrado no censo 2010. 
O município apresentava densidade demográfica de 237,42 habitantes por quilô-
metro quadrado, também nesse censo ( IBGE, 2014b).

Composto por dois distritos, Três Rios (sede) e Bemposta, o município pertence 
a uma região da qual fazem parte também os municípios de Areal, Comendador 
Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Para-
cambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia e Vassouras. Possui uma área 
territorial de 326.135 quilômetros quadrados ( IBGE, 2014b).

De acordo com o PDR, Três Rios deve atuar como referência especializada para 
terapia renal substitutiva (TRS), hemoterapia e na área hospitalar de maior com-
plexidade. Hoje, o município realiza terapia renal substitutiva, urgência e emer-
gência e tomografia Computadorizada. 

Habilitado em Gestão Plena da Atenção Básica pela Norma Operacional da As-
sistência à Saúde (NOAS 2002), o município possui 197 estabelecimentos de 
saúde cadastrados, dos quais 162 são da rede privada, dois da esfera estadual e 33 
pertencentes à esfera municipal (BRASIL, 2000; SOUZA, 2011) (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Tipo de estabelecimento por esfera administrativa, Três Rios, 2011

Tipo de estabelecimento Estadual Municipal Privada Total
Posto de Saúde ‑ 22 ‑ 22
Policlínica ‑ 2 4 6
Hospital Geral ‑ ‑ 2 2
Hospital Especializado ‑ ‑ 1 1
Consultório Isolado ‑ ‑ 116 116
Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade ‑ 3 22 25
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia ‑ 1 16 17
Unidade Móvel de Nível Pré‑Hospitalar na Área de 
Urgência

‑ ‑ 1 1

Unidade de Vigilância em Saúde 1 ‑ 1
Central de Regulação de Serviços de Saúde 1 ‑ ‑ 1
Secretaria de Saúde 1 ‑ 1
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST)

1 ‑ ‑ 1

Centro de Atenção Psicossocial ‑ 2 ‑ 2
Pronto atendimento ‑ 1 ‑ 1
Total 2 33 162 197

Fonte: CNES/DATASUS.

Os dois únicos hospitais gerais e o hospital especializado (psiquiátrico), assim 
como as unidades de apoio diagnose e terapia, pertencem à rede privada. O úni-
co serviço municipal de apoio ao diagnóstico, apesar de presente no CNES, foi 
fechado (BRASIL, 2000; SOUZA, 2011). 

A atenção básica do município é desenvolvida pelos 22 postos de saúde/unidades de 
saúde da família; a atenção secundária é realizada por duas policlínicas e três clíni-
cas/ambulatórios especializados das 25 presentes no município; a urgência e emer-
gência ficam a cargo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (BRASIL, 2000).

No município, encontram-se ainda dois estabelecimentos da esfera estadual, o 
CEREST e a Central de Regulação Regional de Internação Centro-Sul Fluminense. 

Três Rios possui, atualmente, os seguintes serviços de atendimento em Saúde, 
de acordo com o CNES (2012) e informações da SMSDC/TR (TRÊS RIOS, 2010):

 ► 22 Unidades de Saúde da Família;

 ► 2 Policlínicas (Walter Gomes Francklin e Hélvio Tinoco) que realizam aten-
dimento de atenção básica para a população sem cobertura de ESF, além de 
atendimento especializado;

 ► 2 Centros de Atenção Psicossocial: 1 CAPS II e 1 CAPS ad;

 ► 1 Centro de Vigilância Epidemiológica - com ambulatório especializado; 

 ► 1 serviço de radiodiagnóstico;

 ► 1 serviço de terapia renal substitutiva conveniado (CDR);

 ► 1 serviço especializado de odontologia (Centro de Especialidades Odontoló-
gicas - CEO);
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 ► 4 centros especializados de atenção à saúde de grupos específicos: Saúde da 
Mulher, Saúde da Criança, Planeta Vida (atendimento a idosos e pessoas com 
deficiência) e Centro Dia (atendimento a idosos);

 ► 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

 ► 2 hospitais gerais:

 – Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, entidade beneficente 
sem fins lucrativos, da esfera privada e sob gestão municipal; faz atendi-
mento de demanda espontânea e referenciada ao SUS, plano de saúde 
privado e particular; realiza atendimento ambulatorial, internação, servi-
ço de apoio de diagnose e terapia e urgência e emergência;

 – Clínica Walter Gomes Francklin, empresa privada, de esfera administra-
tiva privada e sob gestão municipal; faz atendimento de demanda espon-
tânea e referenciada do SUS, plano de saúde privado e particular; realiza 
atendimento ambulatorial, internação, serviços de apoio de diagnose e 
terapia e urgência e emergência;

 ► 1 hospital especializado:

 – Clínica de Repouso Três Rios, empresa privada, de esfera administrativa 
privada e sob gestão municipal; faz atendimento de demanda espontânea e 
referenciada ao SUS e atendimento de particular; realiza serviços de inter-
nação e apoio de diagnose e terapia, com 174 leitos de psiquiatria (162 SUS).

De acordo com o Plano Diretor de Regionalização, o município de Três Rios é 
referência para alguns procedimentos de Média e Alta Complexidade para os 
municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Paraíba do Sul, 
perfazendo uma população total atendida de 155.644 habitantes ( IBGE, 2014b); 
referência Média Complexidade para Rio de Janeiro e Vassouras, e Alta Comple-
xidade para o Rio de Janeiro. 

O Ministério da Saúde define assim média complexidade: 
É um dos três níveis de atenção à saúde, considerados no âmbito do SUS. 
Compõe-se por ações e serviços que visam atender aos principais proble-
mas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande dispo-
nibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos 
de apoio diagnóstico e terapêutico (BRASIL; CONSELHO NACIONAL 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, 2009, p. 207).

Também de acordo com o Ministério da Saúde, entende-se por alta complexidade: 
Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tec-
nologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços 
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção 
básica e média complexidade) (BRASIL; CONSELHO NACIONAL DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, 2009, p. 32).
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Com a implantação do Núcleo de Hemoterapia Público de Três Rios, a cidade será 
referência dos procedimentos relacionados para os municípios da CS I (Areal, 
Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Sapucaia). 

Três Rios possui 311 leitos, incluindo-se aqui os leitos de clínica psiquiátrica. 
Esses leitos estão assim distribuídos: Clínica Cirúrgica (16,07%), Clínica Médica 
(12,54%), Clínica Obstétrica (5,14%), Clínica Pediátrica (6,11%), Clínica Psiqui-
átrica (55,94%), Unidade Intermediária (0,35%), UTI Adulto (3,21%) e Fora de 
Possibilidade Terapêutica (0,64%) (BRASIL, 2000).

O município de Areal possui 46 leitos distribuídos nas seguintes especialidades: 
Clínica Cirúrgica (19,56%), Clínica Médica (45,65%), Clínica Obstétrica (6,52%), 
Clínica Pediátrica (10,86%), Clínica Psiquiátrica (4,35%), Fora de Possibilidade 
Terapêutica (8,69%) e Outras Especialidades (4,37%) (BRASIL, 2000). Referencia 
alta complexidade para Três Rios e média complexidade para Niterói, São José do 
Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, Três Rios e Vassouras (RIO DE JANEIRO, 2012).

Comendador Levy Gasparian não possui leitos. Os pacientes que demandam 
serviços de alta complexidade são referenciados para Rio de Janeiro e Três Rios 
e de média complexidade para Três Rios, Vassouras e Rio de Janeiro (RIO DE 
JANEIRO, 2012).

O município de Paraíba do Sul possui 128 leitos, assim distribuídos: Clínica Cirúr-
gica (59,37%), Clínica Médica (21,87%), Clínica Obstétrica (8,59%), Clínica Pediá-
trica (3,91%), Clínica Psiquiátrica (0,78%) e UTI Adulto (5,48%) (BRASIL, 2000). 
Referencia serviços de alta complexidade para Rio de Janeiro e Três Rios, e média 
complexidade para Vassouras, Petrópolis e Três Rios (RIO DE JANEIRO, 2012).

Sapucaia também não possui leitos. Referencia serviços de alta complexidade 
para Rio de Janeiro e Três Rios e de média complexidade para Vassouras, Três 
Rios, Niterói e Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2012; BRASIL, 2000). 

RESULTADOS 

O Estado do Rio de Janeiro possui população de 15.989.929 habitantes; desses, 
10.403.714 habitantes (65,06%) incluem-se na faixa etária entre 18 e 65 anos 
( IBGE, 2014b).

Em 2010, a Hemorrede Pública do Estado do Rio de Janeiro apresentou um quan-
titativo de 245.300 candidatos à doação de sangue, o que corresponde a 2,40% da 
população entre 18 e 65 anos. Esses candidatos se apresentaram distribuídos ao 
longo da hemorrede do Estado do Rio de Janeiro conforme a Figura 7.
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Figura 7 – Candidatos à doação de sangue por região. Estado do Rio de Janeiro, 2010
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Fonte: Hemorio.

Embora o quantitativo de candidatos à doação de sangue tenha sido expressivo em 
2010, somente 187.410 bolsas de sangue foram coletadas, equivalendo a 1,17% da 
população total (INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SI-
QUEIRA CAVALCANTI, [200-?]). O mesmo aconteceu com o ano de 2011, quan-
do foram coletadas somente 189.956, correspondendo a 1,19% da população total. 

A Figura 8 mostra que, entre os anos de 2008 e 2011, tanto o número de candi-
datos à doação de sangue quanto o número de bolsas coletadas se mantiveram 
estabilizados, apresentando aumento um pouco maior em 2008. Vale destacar 
que a diferença apresentada entre o número de candidatos à doação e o número 
de bolsas coletadas se deve ao fato da exclusão do candidato por inaptidão na 
triagem clínica. 

Figura 8 – Número de candidatos à doação de sangue e número de bolsas coletadas pela 
Hemorrede Pública. Estado do Rio de Janeiro, 2008 a 2011
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Fonte: Hemorio.
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Destaca-se ainda que o índice de inaptidão clínica do doador deve ser inferior a 
11,3% (BRASIL, 2002b). Contudo, para o estado do Rio de Janeiro ficou estabe-
lecido um índice inferior a 18% (INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA 
ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI, [200-?]). O Índice de inaptidão clínica é 
a razão expressa em porcentagem entre o número de procedimentos de triagem 
clínica subtraído do número de coletas de sangue, resultando no percentual de 
candidatos inaptos à doação (BRASIL, 2011c). Entende-se basicamente por tria-
gem clínica como sendo uma entrevista detalhada feita com o candidato à doação 
de sangue por um profissional habilitado (médico ou enfermeiro), tendo como 
objetivo selecionar pessoas aptas à doação. A Tabela 7 mostra a evolução do índice 
de inaptidão clínica entre os doadores da hemorrede do estado do Rio de Janeiro.

Tabela 7 – Índice de inaptidão clínica dos doadores de sangue da hemorrede. Estado do 
Rio de Janeiro, 2008 a 2011

Ano Índice de inaptidão clínica (%)
2008 22,7
2009 22,9
2010 23,6
2011 24,4

Média 23,4
Fonte: Hemorio.

Em 2010, a Hemorrede Pública da Região Centro-Sul Fluminense teve 3.189 can-
didatos à doação de sangue; destes, apenas 2.638 bolsas de sangue foram cole-
tadas. Isso nos remete a um índice de inaptidão clínica de 17,3% nessa região, 
mostrando que nesse ano a Hemorrede da CSI apresentou um índice abaixo do 
valor máximo preconizado pelo Estado do Rio de Janeiro. 
Dos 15.989.929 habitantes do Estado do Rio de Janeiro, 319.351 (2%) se localizam 
na região Centro-Sul Fluminense; destes, 206.859 habitantes estão na faixa etária 
de 18 a 65 anos. Em 2011, a hemorrede pública dessa região foi responsável pela 
coleta de 2.086 bolsas de sangue, perfazendo um percentual de apenas 0,65% da 
população total ( IBGE, 2014b).

A Figura 9 mostra a evolução anual do número de bolsas de sangue coletadas pela 
Hemorrede Pública da região Centro-Sul Fluminense, refletindo um decréscimo 
do ano de 2010 para o ano de 2011. 
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Figura 9 – Quantitativo anual de bolsas de sangue coletadas pela hemorrede da região 
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A Figura 10 mostra a evolução das coletas de sangue, entre 2008 e 2011, do He-
mocentro Regional de Vassouras e do Núcleo de Hemoterapia de Paracambi, 
estabelecimentos responsáveis pela coleta de sangue da hemorrede pública da 
região Centro-Sul Fluminense. 

Figura 10 – Número de bolsas de sangue coletadas pelo Hemocentro Regional de Vassou-
ras e pelo Núcleo de Hemoterapia de Paracambi, 2008 a 2011

1.554 1.494

1.815
1.975

588 568

823

111

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2008 2009 2010 2011

Vassouras Paracambi

Fonte: DATASUS/SIA-SUS.

A Figura 11 mostra a evolução das coletas de sangue, mês a mês, dessas mesmas 
unidades hemoterápicas, em 2011, evidenciando a baixa produção hemoterápica 
do Núcleo de Hemoterapia de Paracambi. 
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Figura 11 – Número de bolsas de sangue coletadas do Hemocentro Regional de Vassouras 
e do Núcleo de Hemoterapia de Paracambi, 2011
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Fonte: Fonte: DATASUS/SIA-SUS.

A CS I possui uma população de 155.644 habitantes. Desses, 99.789 estão na faixa 
entre 18 e 65 anos ( IBGE, 2014b). No momento, essa microrregião não possui 
unidade hemoterápica pública que realize coleta de sangue. 

Com a implantação do NHTR, sua capacidade operacional de coleta de sangue 
será de acordo com o descrito na Tabela 8.

Tabela 8 – Capacidade operacional de coleta de sangue do NHTR 

Capacidade Operacional Nº bolsas a serem coletadas
Diária 36
Mensal 792
Anual 9.504

Fonte: Autoria própria.

Apesar dessa capacidade operacional, espera-se um quantitativo de coleta para a 
CS I de 3.113 bolsas/ano. E dessas, 1.550 bolsas/ano somente da população do 
município de Três Rios. Como a meta da região Centro-Sul é de 6.387 bolsas/ano, 
essa microrregião em muito contribuirá para que o quantitativo preconizado pela 
OMS seja alcançado. Para tanto, é preciso que haja um comprometimento da 
equipe que irá compor o NHTR, da população da microrregião 1 e dos gestores 
do município, para que se possam alcançar as metas preestabelecidas. 

A região Centro-Sul Fluminense possui um total de 1.023 leitos, sendo que, des-
tes, 825 são leitos SUS (BRASIL, 2000) (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Hospitais e leitos dos municípios da região Centro-Sul fluminense

Município Hospital Tipo Estabelecimento Total
Leitos

Leitos
SUS

Leitos
não SUS

Areal Hospital de Areal
Hospital Geral c/ 
urgência

46 46 –

C. Levy 
Gasparian

Não há Não há – – –

E. Paulo de 
Frontin

Hospital Nelson Sales
Hospital Geral c/ 
urgência

50 39 11

Mendes

Hospital Municipal Santa 
Maria

Hospital Geral c/ 
urgência

64 38 26

Hospital de Olhos Santa 
Clara

Hospital 
Especializado c/ 
urgência

10 – 10

Miguel Pereira
Hospital Santo Antônio 
da Estiva

Hospital Geral c/ 
urgência

102 74 28

Paracambi
Casa de Saúde Paracambi

Hospital Geral c/ 
urgência

63 54 9

Hospital Municipal Dr. 
Adalberto da Graça

Hospital Geral c/ 
urgência

44 44 –

Paraíba do Sul

Hospital Nossa Senhora 
da Piedade

Hospital Geral c/ 
urgência

60 55 5

Hospital de 
Traumatologia e 
Ortopedia Dona Lindu

Hospital 
Especializado c/ UTI

68 68 –

Paty do Alferes Não há Não há – – –

Três Rios

Hospital de Clínicas 
Nossa Senhora da 
Conceição

Hospital Geral c/ 
urgência e UTI

98 69 29

Maternidade Walter 
Gomes Francklin

Hospital Geral c/ 
urgência

41 38 3

Vassouras

Cardiolyfe
Hospital 
Especializado c/ 
urgência e UTI

25 – 25

Hospital Eufrásia Teixeira 
Leite

Hospital Geral c/ 
urgência e UTI

182 149 33

Hospital Universitário Sul 
Fluminense

Hospital Geral c/ 
urgência e UTI

170 151 19

Total 1.023 825 198
Fonte: CNES.

De acordo com o Quadro 2, a demanda transfusional da região Centro-Sul Flumi-
nense é de 8.250 bolsas/ano para cobertura dos 825 leitos SUS. Como o quanti-
tativo de coleta de sangue dessa região, em 2011, foi de 2.086 bolsas, evidencia-se 
que a região Centro-Sul se encontra em um índice muito abaixo do preconizado 
pelo MS, que deveria ser de 6.387 bolsas coletadas nesse ano (BRASIL, 2002a) 
(Figura 12). 
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Figura 12 – Comparativo entre a demanda transfusional por leitos SUS (10 bolsas/leito/
ano) e a produção hemoterápica preconizada pelo MS (2% da população total/ano) 
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Fonte: OMS e MS.

No município de Três Rios, há 107 leitos SUS distribuídos por dois hospitais, 
portanto, a demanda transfusional é de 1.070 bolsas/ano. Se a meta de coleta de 
sangue preconizada pelo MS for atingida nesse município quando o NHTR esti-
ver em funcionamento (1.550 bolsas/ano), será o suficiente para atender aos leitos 
SUS de Três Rios. O mesmo acontece na CS I, onde a meta de coleta é maior que 
a demanda transfusional. 

DISCUSSÃO 

A cobertura hemoterápica do Estado do Rio de Janeiro é realizada quase que to-
talmente pela hemorrede pública: das 141 unidades hemoterápicas do estado, 86 
são públicas e, dessas, quatro estão localizadas na região Centro-Sul Fluminense. 

A questão do funcionamento e da interiorização dos serviços de hemoterapia é 
considerada um aspecto fundamental na ampliação do atendimento à população. 
Contudo, observa-se que os serviços do Estado do Rio de Janeiro vêm obtendo 
resultados inferiores à meta de coleta de sangue estabelecida pela OMS, uma vez 
que em 2011 foram coletadas 189.956 bolsas de sangue no estado, enquanto o 
preconizado pela OMS seria de, pelo menos, 319.798 bolsas, ou seja, 68,35% a 
mais do que o total coletado (Figura 13). 
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Figura 13 – Número de bolsas de sangue coletadas e recomendadas pela OMS. Estado do 
Rio de Janeiro, 2011
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Fonte: OMS, IBGE e Hemorio.

Outrossim, o índice de inaptidão clínica do estado se encontra acima do valor 
preconizado (18% para o Estado do Rio de Janeiro), uma vez que a média dos 
anos de 2008 a 2011 foi de 23,4%. 

Analisando agora a região Centro-sul Fluminense, a meta de coleta de sangue 
também não foi atingida no período estudado. Em 2011, o quantitativo de bolsas 
coletadas foi de 2.086 e a meta era de 6.387 bolsas, ou seja, 206,18% a mais que 
o total coletado (Figura 14). 

Figura 14 – Número de bolsas de sangue coletadas e recomendadas pela OMS na região 
Centro-Sul Fluminense. Estado do Rio de janeiro, 2011
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Fonte: OMS, IBGE e DATASUS/SIA-SUS.

Analisando o quantitativo mensal de coleta de sangue realizada pelo Hemocentro 
Regional de Vassouras e pelo Núcleo de Hemoterapia de Paracambi em 2011, ob-
servou-se que a produção das duas unidades está muito aquém do necessário para 
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suprir a demanda transfusional, uma vez que a média das bolsas coletadas, em 
2011, foi de 164,6 bolsas/mês para o Hemocentro de Vassouras e de 9,2 bolsas/mês 
para o Hemonúcleo de Paracambi, totalizando 173,8 bolsas/mês. Como a necessi-
dade transfusional perfaz a média de 1.422,5 bolsas/mês para a região Centro-Sul 
Fluminense, há muito que se fazer para se incrementar a doação de sangue. 

Não se conseguiu identificar o motivo pelo qual o Núcleo de Hemoterapia de Pa-
racambi passou a Agência Transfusional. No entanto, a Portaria nº 790/GM, de 
22 de abril de 2002 (BRASIL, 2002a), preconiza que “os serviços de hemoterapia 
devem coletar no mínimo 10 bolsas/dia”, passando a responsabilidade da coleta 
de sangue para outra unidade hemoterápica quanto essa meta não for alcançada. 
Uma especial atenção deve ser dada ao fato de que o quantitativo de coleta de 
bolsas de sangue desse hemonúcleo caiu drasticamente, de 823 coletas, em 2010, 
para apenas 111 coletas em 2011, conforme mostrou a Figura 10, refletindo uma 
queda de 86,51%. Essa figura mostrou um ligeiro aumento na coleta de sangue 
do Hemocentro de Vassouras (8,10%), entre 2010 e 2011. 

Hoje, com o encerramento das atividades de coleta de sangue do município de 
Paracambi, e com o ligeiro aumento evidenciado na coleta de sangue do Hemo-
centro de Vassouras, fica clara a necessidade do funcionamento do NHTR. 

Como foi identificada nesta pesquisa, a microrregião 1 da região Centro-Sul flu-
minense não possui unidades hemoterápicas públicas que realizem coleta de 
sangue, dispondo apenas de uma Agência Transfusional no município de Paraíba 
do Sul. Sendo assim, fica ainda mais explícita a necessidade da implantação de 
uma unidade hemoterápica que faça coleta de sangue, uma vez que essa micror-
região possui 276 leitos SUS, apresentando uma demanda transfusional de 2.760 
bolsas/ano. 

Como citado anteriormente, o NHTR disponibilizará três cadeiras para coleta de 
sangue, com um flebotomista em cada uma. Isso reflete uma capacidade ope-
racional de coleta de, aproximadamente, 36 bolsas/dia, 792 bolsa/mês e 9.504 
bolsas/ano. No entanto, pressupõe-se que essa capacidade não seja utilizada em 
sua totalidade, uma vez que, para se atingir esse quantitativo de coleta de sangue, 
pelo menos 6,10% da população da CS I deverá doar sangue uma vez ao ano (o 
percentual preconizado pela OMS é de 2% a 5%). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sangue é um bem público e essencial para salvar vidas e melhorar a saúde da 
população. Possui, assim, um grande valor socioeconômico relacionado ao fato de 
que ele só pode ser adquirido a partir da doação humana e completamente altru-
ísta, e que requer programas estabelecidos por políticas públicas que organizem 
e implementem os serviços, a educação da população e a promoção da doação de 
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sangue (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2010). De acordo com 
a OMS, cada país deve colocar em prática políticas e sistemas bem estruturados 
visando garantir a segurança, qualidade, acessibilidade e disponibilidade ade-
quada de sangue e hemocomponentes para atender as necessidades de todos os 
pacientes que necessitem de transfusão. Cabe ao MS proporcionar um sistema 
nacional de sangue que esteja totalmente integrado aos cuidados dos sistemas de 
saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).

A discussão em torno do fornecimento de hemocomponentes para os pacientes 
do SUS pela hemorrede pública possui um caráter de relevância social, uma vez 
que se deve priorizar a segurança do doador e do receptor, a qualidade relativa 
à terapia, reduzir a possibilidade de comercialização do sangue, e dar o devido 
destino ao excedente de plasma para a produção industrial de hemoderivados 
(BRASIL, 2010). Destaca-se aqui que não apenas o excedente de plasma da he-
morrede pública é destinado à produção industrial, mas também o excedente dos 
serviços de hemoterapia privados. 

A Hemorrede Pública do Brasil avançou significativamente no tocante à qualida-
de do sangue doado e recebido pela população. Esse avanço se deve à crescente 
preocupação com a segurança transfusional conquistada nas últimas décadas. 
Simultaneamente às mudanças sociais e demográficas da população e aos avan-
ços técnico-científicos, ocorre o aumento da demanda por transfusões de sangue. 
Verifica-se, nesse sentido, que persiste um déficit crônico com relação à doação 
de sangue, principalmente na região foco deste trabalho (BRASIL, 2010).

Vale ressaltar que as unidades hemoterápicas da região Centro-Sul fluminense estão 
inseridas em municípios com população variando de 8 a 80 mil habitantes, aproxi-
madamente, apresentando em média densidade demográfica de 118,05 hab./km². 
No entanto, mesmo assim, os patamares do quantitativo de coleta de bolsas de 
sangue por ano se encontram muito aquém do preconizado pela OMS e pelo MS. 

Igualmente, o fato de o número de bolsas de sangue coletadas por essa região 
não demonstrar crescimento significativo no período estudado é preocupante, 
considerando que se vivencia um momento histórico em nosso país, que é a 
instalação da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobras. 
Essa empresa foi criada visando à autossuficiência no fornecimento de hemode-
rivados para o Brasil, e o sucesso desse projeto só será alcançado com o aumento 
do número de coletas de bolsas de sangue e com a fidelização do doador. 

Durante o estudo, ficou evidenciado que a implantação do NHTR trará grandes 
impactos não só para a microrregião 1, mas para toda a região Centro-Sul Flumi-
nense, uma vez que atualmente essa região possui apenas uma unidade hemo-
terápica encarregada da coleta de sangue (Hemocentro Regional de Vassouras). 
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Se o NHTR alcançar o quantitativo de coletas de bolsas de sangue preconizado 
pelo MS (2% da população total), este contribuirá com 48,7% das coletas de toda 
a região Centro-Sul Fluminense. Considerando que a meta estabelecida para essa 
região é de 6.387 bolsas/ano e que, em 2011, essa mesma região coletou apenas 
2.086 bolsas de sangue, em muito o NHTR contribuirá para a melhoria desses va-
lores. É importante ressaltar que não foi objeto deste estudo identificar as causas 
da baixa produtividade hemoterápica da região, mas o assunto requer uma pro-
funda discussão com os gestores da saúde visando a uma mudança nesse quadro. 

Para executar suas atividades (funções) de forma eficiente e eficaz, e dentro dos 
parâmetros estabelecidos pelo MS, o NHTR deve projetar a necessidade futura 
de hemocomponentes no nível hospitalar e, assim, programar mais precisamen-
te suas ações e serviços. Quando se conhece a necessidade transfusional da re-
gião atendida pela unidade hemoterápica, é possível estimar não só o orçamento 
necessário, mas também a quantidade de doadores voluntários para atender as 
metas de coleta. Esse dado (demanda transfusional) também pode ser utilizado 
para determinar os materiais e o pessoal necessários para coleta, processamento 
e distribuição do sangue, assim como para planejar melhor a necessidade de 
equipamentos e reagentes (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2010). 
Uma especial atenção deve ser dada à gestão de pessoas do NHTR, uma vez 
que, de acordo com a RDC nº 151/Anvisa (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001), a instituição hemoterápica deve possuir um 
número adequado de pessoas treinadas e capacitadas a executar adequadamente 
suas funções. O município de Três Rios já realizou um processo seletivo para 
contratação de pessoal para o NHTR. Esses profissionais serão treinados pelo 
Hemorio, no momento oportuno. 

Entende-se por captação de doadores de sangue como sendo uma atividade res-
ponsável por “convocar” a população para doação esporádica ou momentânea. 
Muito além de um simples ato de convocação, a captação requer modificações de 
hábitos e valores, uma vez que se busca a fidelização do doador por meio de um 
trabalho educativo. 

Como ainda é um grande desafio para o setor público fornecer sangue de forma 
segura e que atenda à demanda transfusional, o NHTR deve focar muito no tra-
balho de captação de doadores, com o objetivo de fidelizar e aprimorar o perfil dos 
candidatos à doação para manter a quantidade e a qualidade do sangue coletado. 
A captação de doadores se constitui em uma das principais atividades para a ma-
nutenção dos serviços de hemoterapia, garantindo, assim, o processo de doação 
de sangue. O NHTR contará com um profissional captador que ficará responsável 
tanto pelo aprimoramento desse perfil, como pela informação e educação como 
eixos centrais para um adequado trabalho de captação, trabalho este proposto para 
a população com potencial para doação (18 a 67 anos), intensificando as ações 
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em grupos estratégicos (população de 16 e 17 anos) (BRASIL, 2011c; ANDRADE 
et al., 2003).

As perspectivas em relação ao NHTR são muitas, uma vez que o presente estudo 
demonstrou que esse hemonúcleo terá uma capacidade operacional muito acima 
do valor de doações de sangue preconizada atualmente pela OMS e pelo MS. Por 
considerar o sangue como uma questão de vida e cidadania, e que a doação de 
sangue depende exclusivamente de uma ação voluntária, altruísta e regular da 
população, esse hemonúcleo deverá ter suas atividades focadas principalmen-
te na captação de doadores, por meio da realização de campanhas educativas, 
planejamento de coletas e convocação de doadores já cadastrados. Conhecer o 
dimensionamento geográfico, populacional e os dados referentes à urbanização 
e industrialização permite preparar campanhas de conscientização e educação ao 
doador potencial de sangue 

Diante de todo o exposto, concluiu-se que, mesmo nesse início de século XXI, a 
doação de sangue é ainda uma prática primordial para a manutenção da vida de 
muitas pessoas, uma vez que não há um substituto para esse tecido. Sendo assim, 
apesar de toda evolução técnico-científica, ainda é essencial a efetivação de políticas 
públicas voltadas à doação de sangue no intuito de suprir as necessidades transfu-
sionais e contribuir para a melhoria da qualidade do sangue (PEREIMA et al., 2007). 

Como a implantação do NHTR é uma estratégia de política pública, deve ocorrer 
o convencimento dos gestores estadual e municipal quanto à adesão à causa, uma 
vez que esse hemonúcleo encontra-se em implantação desde 2001. Não cabe aqui 
listar os motivos relativos ao tempo decorrido desde o início desse projeto, porém 
os gestores devem empreender esforços para o engajamento nesse empreendi-
mento, não só para a região Centro-Sul Fluminense, mas para todo o Estado do 
Rio de Janeiro. 

O acesso ao sangue e aos seus hemocomponentes é uma questão de equida-
de, responsabilidade social, justiça e humanismo (PAN AMERICAN HEALTH 
 ORGANIZATION, 2010).
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INTRODUÇÃO

As transfusões de sangue e hemocomponentes vêm sendo utilizadas como parte 
do tratamento de pacientes clínicos e cirúrgicos há mais de 50 anos (HAJJAR 
et al., 2007).

O aumento da expectativa de vida e os tratamentos mais agressivos de algumas 
patologias causaram um aumento da demanda por sangue, principalmente em 
pacientes acima de 65 anos. Por outro lado, o aumento da população doadora de 
sangue não ocorreu na mesma proporção, entre outras causas, devido à queda da 
taxa de natalidade em várias populações (BENJAMIN; WHITAKER, 2011; GIL-
LESPIE; HILLYER, 2002).

Estima-se que 30% da população necessitem de sangue em algum momento da 
vida, ainda que seja apenas para reserva cirúrgica. Os percentuais tendem a ser 
maiores em países onde a violência urbana e os acidentes de trânsito são mais 
frequentes (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2010).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para garantir o supri-
mento adequado de sangue a uma determinada população, é necessário que 5% 
dela doe sangue regularmente (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2010). No Brasil, 
segundo dados do Ministério da Saúde, são efetuadas 4 milhões de doações por 
ano, ou seja, aproximadamente 2% da população é doadora, o que significa que 
falta sangue para atender a todos os pacientes que dele necessitam (GONÇALEZ 
et al., 2012). Além disso, existem grandes diferenças regionais, de forma que, em 
algumas populações, a oferta de sangue pode ser bem menor. 

Esse desequilíbrio entre oferta e demanda de produtos sanguíneos, os custos 
elevados da transfusão e o risco de complicações relacionadas à transfusão impeli-
ram os serviços de hemoterapia a adotar estratégias em dois sentidos: aumentar a 
captação de doadores de sangue e reduzir o uso de sangue, restringindo as trans-
fusões aos casos de indicação absoluta e indiscutível (MARQUES et al., 2011).

A hemorrede pública do Estado do Rio de Janeiro é composta por um Hemo-
centro Coordenador (HC), quatro Hemocentros Regionais (HR), 21 Núcleos de 
Hemoterapia (NH), uma Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) e 60 Agências 
Transfusionais (AT), além de 15 Serviços de Hematologia (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001b).

Um dos quatro hemocentros regionais está localizado no município de Niterói, 
cuja população é de 487.327 hab. (IBGE, 2010). O município faz parte da região 
metropolitana II e tem oito hospitais públicos (Quadro 1), sendo um federal, dois 
estaduais e cinco municipais, totalizando 913 leitos hospitalares. Atualmente, o 
único Serviço de Hemoterapia público que coleta sangue de doadores no muni-
cípio é o Hemocentro Regional de Niterói (Hemonit), que pertence ao Hospital 

parte i – planejamento e gestão das hemorredes

55

Avaliação do incremento necessário da coleta de sangue de doadores do hemocentro regional de Niterói para atender à demanda dos...



Universitário Antônio Pedro (Huap), hospital geral vinculado à Universidade 
Federal Fluminense. Embora esteja classificado na hemorrede do estado como 
hemocentro regional, na verdade não funciona integralmente como tal, pois co-
leta unidades de sangue suficientes apenas para atender à demanda interna do 
hospital federal onde está inserido, com 268 leitos.

 O fornecimento de sangue para outras unidades é feito em caráter esporádico, 
quando existe um excedente de produção. O abastecimento regular dos demais 
hospitais públicos do município é feito pelo Hemocentro Coordenador (Hemo-
rio). Entretanto, a deliberação CIB-RJ n° 1570 (RIO DE JANEIRO, 2012), que 
aprova a referência e contrarreferência em hemoterapia-2012, coloca o Hemonit 
como referência para as AT do Hospital Estadual Azevedo Lima e do Hospital 
Orêncio de Freitas, ambos em Niterói, e para a AT do Hospital Municipal Conde 
Modesto Leal, em Maricá.

Considerando que o Hemorio fornece sangue para cerca de 180 unidades de 
saúde do SUS e conveniadas e que existe uma carência geral de sangue na rede 
devido ao número insuficiente de doações, às vezes os serviços deixam de ser 
atendidos, causando prejuízos para os pacientes que necessitam de transfusão. 
Muitas vezes, transfusões necessárias são postergadas e cirurgias são adiadas, 
levando ao agravamento do quadro clínico dos pacientes, à perda do momento 
cirúrgico ideal e ao prolongamento dos períodos de internação.

Além disso, como o Hemorio se situa em outro município, há maior dificuldade 
e demora no transporte desses hemocomponentes.

 Assim sendo, a coleta de sangue pelo Hemonit em quantidade suficiente para 
abastecer todos os hospitais públicos do município traria as seguintes vantagens:

 ► Agilizar o atendimento, principalmente das transfusões de urgência, pois as 
amostras e os hemocomponentes circulariam dentro do próprio município, 
facilitando seu transporte;

 ► Desafogar o Hemocentro Coordenador, que poderia direcionar o seu esto-
que para outras unidades do município do Rio de Janeiro, como as grandes 
emergências;

 ► Direcionar a captação de doadores de sangue do município de Niterói para 
um único local, de fácil acesso.

Além disso, o Hemonit cumpriria a missão para a qual foi planejado na hemor-
rede estadual, atuando efetivamente como hemocentro regional.
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OBJETIVO

Geral:

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o incremento do número de doações do 
Hemonit necessário para atender à demanda dos hospitais públicos do município 
de Niterói. 

Específicos:

Os objetivos específicos incluem identificar: 

 ► o número de coletas de bolsas de sangue realizadas no Hemonit em 2010; 

 ► o número de transfusões de concentrados de hemácias realizadas no Huap 
em 2010, por local (ambulatorial e hospitalar) e por especialidade; 

 ► o número de bolsas de concentrados de hemácias distribuídas pelo Hemorio 
e pelo Hemonit aos hospitais públicos do município em 2010; 

 ► a necessidade de coletas por número de leitos/ano para atender a demanda 
desses hospitais, levando-se em conta o perfil de cada um deles (geral, espe-
cializado, cirúrgico ou maternidade). 

Além desses, visa também propor estratégias para alcançar esse incremento e 
discutir necessidades de investimentos em equipamentos, recursos humanos e 
insumos.

REVISÃO DA LITERATURA 

Introdução

As transfusões de sangue e hemocomponentes vêm sendo utilizadas há mais de 
50 anos e se tornaram indispensáveis como suporte aos tratamentos mais agres-
sivos, principalmente em pacientes idosos e debilitados (HAJJAR et al., 2007).

Aproximadamente 27 milhões de unidades de sangue e outros componentes san-
guíneos são transfundidos em 4,5 milhões de pessoas por ano nos EUA. Portanto, 
a disponibilidade de sangue seguro é essencial para o atendimento de pacientes 
submetidos a procedimentos cirúrgicos, vítimas de trauma, receptores de trans-
plantes, portadores de doenças hematológicas, oncológicas e cardiovasculares, 
gestantes de alto risco e outros pacientes críticos. Assim sendo, a disponibilidade 
de sangue é um problema crítico de saúde, até mesmo nos EUA e nos países 
europeus, onde aproximadamente 5% da população doam sangue a cada ano 
(CARNEIRO-PROIETTI et al., 2010; GILLESPIE; HILLYER, 2002; GOODMAN 
et al., 2003).
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para garantir o suprimento 
adequado de sangue a uma determinada população, é necessário que 5% dela 
doem sangue regularmente (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2010; CRUZ; PÉ-
REZ-ROSALES, 2003). No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, são 
efetuadas 4 milhões de doações por ano, ou seja, aproximadamente 2% da popu-
lação é doadora, o que significa que falta sangue para atender a todos os pacientes 
que dele necessitam (GONÇALEZ et al., 2012). Além disso, existem grandes dife-
renças regionais, de forma que, em algumas populações, a oferta de sangue pode 
ser bem menor. Nos demais países da América Latina, o percentual de doadores 
também está bem abaixo dos 5% (CRUZ; PÉREZ-ROSALES, 2003; SCHMUNIS; 
CRUZ, 2005).

Além disso, a necessidade de fornecer um produto sanguíneo seguro elevou 
muito os custos da transfusão. Entretanto, o aumento dos custos para garantir a 
qualidade, eficácia e segurança do ato transfusional é compensado com a redução 
dos gastos decorrentes das reações transfusionais e das complicações decorrentes 
do cancelamento de cirurgias (GOODMAN et al., 2003).

Justificativa clínica para o uso do sangue

O principal constituinte das hemácias é a hemoglobina, responsável pelo trans-
porte e liberação de oxigênio para os tecidos. Indivíduos severamente anêmicos 
têm como consequência uma redução da oferta de oxigênio para os tecidos, le-
vando à hipóxia tecidual e ao metabolismo anaeróbico.

A oferta global de oxigênio depende do débito cardíaco, da saturação arterial de 
oxigênio e da concentração de hemoglobina. A redução nos níveis de hemoglo-
bina levando diretamente à queda da oferta de oxigênio para os tecidos constitui 
o fundamento fisiopatológico para a transfusão de concentrados de hemácias 
(HAJJAR et al., 2007; LOBO et al., 2006; ROCCO; SOARES; ESPINOZA, 2006).

Um estudo desenvolvido na Austrália, em 2007, mostrou que aproximadamente 
1/3 dos concentrados de hemácias foi transfundido no suporte a procedimentos 
cirúrgicos, 1/3 em doenças oncológicas/hematológicas e 1/3 em outras condi-
ções clínicas e indicações variadas (SHORTT et al., 2009). Um estudo anterior 
realizado na Bélgica, em 2000, evidenciou a concentração de um grande número 
de transfusões em um pequeno grupo de pacientes (3% dos pacientes cirúrgicos 
consumiram 55,7% e 3% dos pacientes clínicos receberam 80,2% dos concentra-
dos de hemácias transfundidos). A taxa de transfusão foi maior em neoplasias e 
doenças cardiovasculares (BEGUIN et al., 2007).
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Transfusão de concentrados de hemácias (CH) em cirurgias

O cálculo da necessidade estimada de concentrados de hemácias para um deter-
minado procedimento cirúrgico baseia-se na média histórica de perda sanguínea 
para cada procedimento, nas técnicas cirúrgicas utilizadas, na história prévia de 
sangramento e nas condições clínicas do paciente.

Na maioria dos serviços, baseia-se em uma tabela de componentes sanguíneos 
necessários para cada procedimento (Quadro 2).

Quadro 2 – Uso médio esperado de sangue em procedimentos cirúrgicos em pacientes adultos

Procedimento Conduta Procedimento Conduta
Cirurgia Geral Urologia
Colecistectomia T&A Ureterolitotomia T&A
Laparotomia exploradora T&A Cistotomia T&A
Biópsia de fígado T&A Cistectomia PC 4
Hérnia de hiato PC 2 Nefrolitotomia aberta PC 2
Gastrectomia parcial T&A Prostatectomia aberta (RPP) PC 2
Colectomia PC 2 Prostatectomia transuretral (Turp) T&A
Mastectomia simples T&A Transplante renal PC 2
Mastectomia radical PC 2 Obstetrícia/Ginecologia
Tireoidectomia parcial/total PC 2(+2) Aborto T&A
Cardiotorácica Parto normal/cesariano T&A
Angioplastia T&A Placenta prévia/retida PC 4
Cirurgia cardíaca PC 4(+4) Hemorragia pré/pós‑parto PC 2
Broncoscopia T&A Dilatação/curetagem T&A
Biópsia de pulmão/pleural T&A Miomectomia PC 2
Lobectomia/pneumectomia PC 2 Mola hidatiforme PC 2
Vascular Ooforectomia radical PC 4

Endarterectomia aorto‑ilíaca PC 4
Histerectomia abdominal
ou vaginal simples

T&A

Endarterectomia femoral T&A Histerectomia extensiva PC 2
Bypass fêmuro‑poplíteo T&A Ortopedia
Bypass ílio‑femoral PC 2 Cirurgia de disco/laminectomia T&A
Ressecção de aneurisma 
aórtico‑abdominal

PC 6(+2) Substituição total de quadril PC 2(+2)

Neurocirurgia Osteotomia/biópsia de osso T&A
Craniotomia, craniectomia T&A Fratura de colo de fêmur T&A
Meningioma PC 4 Artroplastia quadril completo PC 3
Hematoma extradural T&A Cirurgia de nervos periféricos T&A
Cirurgia vascular (aneurisma, 
disfunções A‑V)

PC 3
Descompressão da espinha/
Fusão da espinha (escoliose)

PC 2

T&A = tipagem ABO/RH + PAI; 
PC=P. cruzada; (+) Unidades extras

Fonte: CGSH/MS.
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Transfusão em cirurgia cardíaca

Os pacientes submetidos a cirurgias cardíacas apresentam tendência hemorrágica 
aumentada após a cirurgia, de causa multifatorial e relacionada à complexidade 
do procedimento. Entre as múltiplas causas, está o uso de anticoagulantes (hepa-
rina) no circuito de circulação extracorpórea (CEC), lesões vasculares, hipotermia, 
hemodiluição, fibrinólise anormal, alterações hemostáticas produzidas durante 
a CEC, uso prévio de antiagregantes plaquetários e plaquetopenia por perda ou 
consumo. A hemorragia pós-operatória ocorre em 3% a 11% dos pacientes, sendo 
necessária a reexploração operatória em 5% (HAJJAR et al., 2007). Esses pacientes 
necessitam de reservas cirúrgicas de pelo menos cinco unidades de concentra-
dos de hemácias, além de reserva de concentrados de plaquetas e plasma fresco 
congelado. 

Transfusão de concentrados de hemácias (CH) em doenças oncológicas/
hematológicas

As doenças hematológicas agudas e crônicas e as doenças oncológicas são as prin-
cipais causas clínicas de transfusão de concentrados de hemácias, respondendo 
por 1/3 das transfusões em alguns serviços (SHORTT et al., 2009).

A anemia pode ser causada pela própria doença (anemias hemolíticas, anemia 
aplástica, mielodisplasias, leucemias) ou pode ser secundária ao tratamento qui-
mioterápico nos casos de doença onco/hematológica. Como esses pacientes cos-
tumam apresentar longos e frequentes períodos de anemia, as transfusões de CH 
são frequentemente indicadas como tratamento de suporte.

Transfusão de concentrados de hemácias (CH) em pacientes críticos

A anemia é uma condição comum em pacientes criticamente doentes. Cerca de 
95% dos pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) apresen-
tam queda dos níveis de hemoglobina após três dias de internação e 85% dos que 
permanecem por mais de uma semana recebem transfusão de concentrados de 
hemácias (COSTA FILHO et al., 2009; HAJJAR et al., 2007; LOBO et al., 2006; 
ROCCO; SOARES; ESPINOZA, 2006).

A causa da anemia é multifatorial, incluindo anemia preexistente, hemodiluição, 
hemorragias decorrentes de traumas, cirurgias ou sangramento pelo trato gas-
trointestinal, flebotomias frequentes (perdas de 40 ml/dia), diminuição da síntese 
ou resistência à eritropoetina, deficiência de ferro e inibição da eritropoiese como 
resposta às citocinas inflamatórias, principalmente o fator de necrose tumoral e 
a interleucina-1 (HAJJAR et al., 2007; LOBO et al., 2006).
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Transfusão de concentrados de hemácias (CH) em cardiopatias

Os pacientes portadores de doenças cardiovasculares apresentam risco maior de 
desenvolverem oxigenação inadequada em níveis mais baixos de hemoglobina, 
seja por isquemia miocárdica (pacientes com coronariopatia) ou débito cardíaco 
inadequado (pacientes com limitação da contratilidade miocárdica). Esses pacien-
tes têm menor tolerância à anemia, principalmente se forem idosos, com doença 
cerebrovascular e respiratória associada. São transfundidos com concentrados 
de hemácias para manter os níveis de hemoglobina entre 9 g% e 12 g% (COSTA 
FILHO et al., 2009; HAJJAR et al., 2007; LOBO et al., 2006).

Transfusão de concentrados de hemácias (CH) no trauma

Pacientes vítimas de trauma recebem de 10% a 15% dos concentrados de hemá-
cias transfundidos nos EUA. Aproximadamente 60% desses CH são transfundi-
dos nas primeiras 24 horas, sendo que 18% são caracterizadas como transfusão 
de urgência, realizadas sem testes de compatibilidade concluídos. Dos pacientes 
vítimas de trauma, 3% necessitam de transfusões maciças (mais de 10 unidades 
de CH). Esses pacientes devem receber transfusão de CH e plasma fresco con-
gelado (PFC) na razão de 1:1, e uma unidade de concentrado de plaquetas (CP) 
de aférese ou um pool de CP randomizados a cada 10 unidades de CH (YUAN 
et al., 2009). O Quadro 3 mostra as definições de urgência cirúrgica e urgência 
da transfusão de CH.

Transfusão de concentrados de hemácias (CH) em ginecologia e obstetrícia

As pacientes portadoras de hemorragias uterinas graves eventualmente necessi-
tam de transfusão de concentrados de hemácias. A hemorragia pode ser de causa 
ginecológica (hipermenorreia funcional, endometriose, miomas, tumores malig-
nos) ou obstétrica (descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, atonia 
uterina, rotura uterina, etc.). Embora correspondam a um percentual menor das 
transfusões de CH, os hospitais e as maternidades que atendem pacientes em 
gestação de alto risco e realizam cirurgias ginecológicas necessitam de suporte 
hemoterápico adequado.

Quadro 3 – Definições de urgência cirúrgica e urgência da transfusão de CH

Urgência da cirurgia
Cirurgia de 
emergência

Risco de morte em horas sem a cirurgia (aneurisma roto de aorta 
abdominal)

Cirurgia de 
urgência

O adiamento implica risco de maior morbidade para o paciente 
(fixação de fratura de colo de fêmur)

Cirurgia 
semiurgente

Risco de morbidade maior para o paciente se a cirurgia não ocorrer em 
até uma semana (cirurgia para tratamento de câncer)

Cirurgia eletiva
Cirurgias programadas, sem risco maior por adiamento (retirada de 
varizes)

Continua...
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Urgência da transfusão de CH
Aguda ou de 
emergência

Transfusão imediata ou em até uma hora (hemorragias maciças, por 
trauma ou obstétricas)

Urgente
Transfusão entre uma e 24 horas (anemias severas, como pacientes 
em quimioterapia)

Semiurgente
Transfusão entre 24 horas e sete dias (anemias sintomáticas que não 
podem ser corrigidas de outra forma, como pós‑operatório)

Não urgente
Transfusão adiável por mais de sete dias (anemias crônicas bem 
toleradas, porém com expectativa de queda da Hb)

Fonte: Adaptado do plano de contingência para suprimento de sangue do UK National Blood Service.

Justificativas para a redução do uso de sangue

Por um lado, o aumento da expectativa de vida e os tratamentos mais agressivos 
de algumas patologias causaram um aumento da demanda por sangue, principal-
mente em pacientes acima de 65 anos. Por outro lado, o aumento da população 
doadora de sangue não ocorreu na mesma proporção. Entre outras causas, isso 
se explica pela queda da taxa de natalidade em várias populações. Além disso, 
a adoção de critérios mais rígidos na triagem clínica dos doadores de primeira 
vez, como medida para aumentar a segurança contra a transmissão de doenças 
infecciosas, também contribuiu para reduzir o número de candidatos aptos para 
a doação (BENJAMIN; WHITAKER, 2011; GILLESPIE; HILLYER, 2002; HAJJAR 
et al., 2007).

Estima-se que 30% da população necessitem de sangue em algum momento da 
vida, ainda que seja apenas para reserva cirúrgica. Os percentuais tendem a ser 
maiores em países onde a violência urbana e os acidentes de trânsito são mais 
frequentes (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2010).

Além disso, as transfusões sanguíneas são transplantes alogênicos e não podem 
ser consideradas procedimentos inócuos. Toda transfusão de sangue oferece um 
risco potencial para o receptor, podendo provocar efeitos adversos de origem imu-
nológica ou não imunológica. Entre os efeitos imunomediados, estão as reações 
hemolíticas, a reação febril não hemolítica, as reações alérgicas, a lesão pulmonar 
relacionada à transfusão (TRALI), a doença enxerto versus hospedeiro (DEVH), a 
aloimunização aos antígenos veiculados pelo sangue e a imunomodulação negati-
va, levando ao aumento da incidência de infecções e à recidiva de tumores. Entre 
os não imunomediados, encontram-se a sobrecarga volêmica, a hiperpotassemia, 
a hipocalcemia, a hipotermia, a acidose metabólica, a hemossiderose secundá-
ria, a trombocitopenia dilucional e a transmissão de doenças infecto-contagiosas 
(COSTA FILHO et al., 2009).

Esse desequilíbrio entre oferta e demanda de produtos sanguíneos, os custos 
elevados da transfusão e o risco de complicações relacionadas à transfusão foram 
determinantes para que os serviços de hemoterapia adotassem estratégias em 

Conclusão
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dois sentidos: aumentar a captação de doadores de sangue e reduzir o uso de 
sangue, restringindo as transfusões aos casos de indicação absoluta e indiscutível 
(MARQUES et al., 2011). Estima-se que pelo menos 17% das transfusões de con-
centrados de hemácias não tenham indicação apropriada (CRISPIN; BURGESS; 
CRISPIN, 2010).

Estratégias para reduzir o uso de sangue

Em pacientes não cirúrgicos, a indicação das transfusões deve ser baseada em 
critérios clínicos e na tolerância do paciente à anemia. Vários estudos têm de-
monstrado que, mesmo em pacientes críticos, estratégias de transfusão mais 
restritivas, com manutenção dos níveis de hemoglobina entre 7 g% e 9 g%, são 
bem toleradas e benéficas para eles, que tendem a apresentar menos complica-
ções. Exceção deve ser feita aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares, 
com reserva cardíaca comprometida e, consequentemente, com menor tolerân-
cia à anemia. Nesses casos, mesmo com níveis de hemoglobina acima de 9 g%, 
mantém-se a indicação (COSTA FILHO et al., 2009; HAJJAR et al., 2007; MAR-
QUES et al., 2011; ROCCO; SOARES; ESPINOZA, 2006). O uso concomitante de 
eritropoetina e ferro pode aumentar a eritropoiese em 2,5 a 3,5 vezes a taxa basal 
(GOODNOUGH; SHANDER; SPENCE, 2003).

Em pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos, são indicadas 
as seguintes medidas no período pré-operatório: uso de eritropoetina e ferro, 
redução das flebotomias diagnósticas, suspensão de agentes anticoagulantes e 
transfusão autóloga (pré-depósito) para os pacientes que preencham os critérios 
para tal procedimento. No período intraoperatório, várias medidas podem ser to-
madas para prevenir e reduzir as perdas sanguíneas: uso de hemostáticos locais, 
torniquetes, vasoconstrictores locais, cauterização com instrumentos eletrocirúr-
gicos, anestesia hipotensiva controlada, manutenção da normotermia, hemodi-
luição perioperatória e recuperação do sangue perdido no campo cirúrgico com o 
uso de “cell savers” (FRANK, 2011; GOODMAN et al., 2003; ROCCO; SOARES; 
ESPINOZA, 2006).

Aumento da captação de doadores

No sentido de reduzir a defasagem entre a oferta e a demanda de sangue, a outra 
estratégia é aumentar a captação de doadores. Embora a população brasileira te-
nha importado uma série de valores e comportamentos sociais adotados nos EUA 
e na Europa, infelizmente a doação voluntária de sangue não foi um deles. Por 
motivos históricos, econômicos e culturais, entre outros, a população brasileira 
doa pouco sangue. Embora responda rapidamente a situações de emergência e 
catástrofes, como as epidemias de dengue e os desabamentos provocados pelas 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

64



chuvas, doando sangue naquele período, esses doadores não costumam retornar 
para doações posteriores (SANTOS, 1995).

O Brasil precisa aumentar as doações de sangue, principalmente incrementando 
as doações de retorno, ou seja, fidelizando os doadores voluntários de sangue, que 
passam a doar regularmente em uma determinada instituição (MARQUES et al., 
2011; RINGWALD; ZIMMERMANN; ECKSTEIN, 2010).

O brasileiro que doa sangue o faz por altruísmo/humanitarismo, responsabi-
lidade social, crédito pessoal, reposição, pressão social ou necessidade da sua 
comunidade. Aquele que não doa sangue não o faz por medo, apatia, conveni-
ência, reação a doações anteriores, desqualificação médica ou simplesmente por 
nunca ter sido solicitado (ALMEIDA NETO, 2011; LUDWIG; RODRIGUES, 2005; 
SANTOS, 1995).

Para atingir um número maior de doadores em potencial, é fundamental a adoção 
de uma estratégia de marketing. Nesse sentido, dois aspectos são muito importan-
tes: a transmissão de informações corretas sobre a doação ao público e a qualifi-
cação do atendimento aos candidatos à doação. Aspectos como layout, limpeza, 
organização, rapidez, cordialidade e conhecimento técnico dos colaboradores são 
essenciais para conquistar a confiança do doador no serviço e o seu consequente 
retorno para efetuar novas doações (ALMEIDA NETO, 2011; LUDWIG; RODRI-
GUES, 2005; ROCCO; SOARES; ESPINOZA, 2006).

A doação e a transfusão de sangue no mundo

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgados em 
2011, aproximadamente 92 milhões de doações de sangue são efetuadas anual-
mente no mundo, das quais 48% são realizadas em países desenvolvidos. A taxa 
média de doação de sangue nesses países é de 36,4 doações/1000 habitantes 
(variando de 13,3 a 64,6). Nos países em desenvolvimento, a média é de 11,6 (de 
1,65 a 36,2/1000 hab.) e nos países subdesenvolvidos é de 2,8 (de 0,4 a 8,2/1000 
hab.) (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Dos 160 países que informaram seus dados de coleta e transfusão de sangue 
em 2008, 120 (75%) referiram ter uma política nacional de sangue estabelecida 
e 92 (58%) reportaram ter uma legislação específica que garante a segurança e a 
qualidade das transfusões. Nos 90 países que informaram o número de transfu-
sões realizadas, mais de 9 milhões de pacientes receberam transfusão em 2008. 
Nos países desenvolvidos, as transfusões foram mais frequentes no suporte às 
cirurgias cardiovasculares e transplantes, politraumatismos e terapia para malig-
nidades sólidas e hematológicas. Nos países em desenvolvimento e subdesenvol-
vidos foram frequentes as utilizações de sangue em complicações relacionadas 
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à  gravidez e ao parto e nas anemias severas da infância (JUNQUEIRA; ROSEN-
BLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Na América Latina, as primeiras legislações relacionadas à transfusão de sangue 
datam dos anos 60, em países como Argentina, Brasil, Chile e Costa Rica. Nas 
décadas seguintes, outros países foram criando suas legislações sobre o tema. 
Os Serviços de Hemoterapia (SH) fazem parte de uma variedade de instituições, 
podendo estar vinculados ao Ministério da Saúde, à Seguridade Social, às For-
ças Armadas, ao setor privado ou a entidades não governamentais, como a Cruz 
Vermelha. 

Essa variedade de instituições e os modelos descentralizados de administração 
resultam em um número excessivo de SH, o que dificulta a padronização de 
protocolos e a implantação de uma infraestrutura organizada de recrutamento, 
seleção e retenção de doadores de sangue. Enquanto o Brasil tem 2.245 SH, o 
Canadá tem 14 (SCHMUNIS; CRUZ, 2005).

De acordo com os dados da Organização Pan-Americana da Saúde, em 2002 a 
taxa de doação de sangue nas Américas foi de 24,5/1000 hab. Apenas sete países 
avaliados tiveram taxas superiores a 20/1000 hab., incluindo os EUA e o Canadá. 
Dezesseis países tiveram taxas entre 10 e 20/1000 hab., incluindo o Brasil, com 
16,1/1000hab. E 19 países apresentaram taxas de doação inferiores a 10/1000 
hab (CRUZ; PÉREZ-ROSALES, 2003). Esse cenário não se modificou muito nos 
últimos 10 anos.

A doação e a transfusão de sangue no Brasil

De acordo com os dados da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados do 
Ministério da Saúde, divulgados em 2011, em 2009 foram realizadas 3.661.647 
coletas de sangue no Brasil. A taxa de doação de sangue foi de 1,9% para o país, 
mas a distribuição por regiões variou de 1,4% a 2,8% (Norte = 1,4%; Nordeste 
= 1,7%; Sudeste = 1,9%; Sul = 2,7% e Centro-Oeste = 2,8%). Nesse mesmo ano, 
foram realizadas 3.616.285 transfusões de sangue e hemocomponentes (BRASIL, 
2011a).

No Brasil, existem 2.245 Serviços de Hemoterapia (SH) cadastrados, incluindo 
os serviços públicos, serviços privados contratados pelo SUS e serviços exclusi-
vamente privados (BRASIL, 2011a). Todos esses serviços fazem parte da Hemor-
rede, conjunto de serviços de hemoterapia e hematologia organizados de forma 
hierárquica e regionalizada, de acordo com o nível de complexidade das funções 
que desempenham e a rede de abrangência para assistência. Existem grandes di-
ferenças regionais e entre os estados de uma mesma região (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001c).
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No Estado do Rio de Janeiro, a hemorrede pública é composta por um Hemo-
centro Coordenador (HC), quatro Hemocentros Regionais (HR), 21 Núcleos de 
Hemoterapia (NH), uma Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) e 60 Agências 
Transfusionais (AT), além de 15 Serviços de Hematologia. Essa rede é comple-
mentada por 52 SH de natureza privada.

Apesar da amplitude da rede, a taxa de doação de sangue no estado é baixa (1,32% 
no ano de 2009). Nesse período, foram realizadas 212.057 coletas de sangue e 
247.412 transfusões de sangue e hemocomponentes (BRASIL, 2011a).

Em 2011, foram atendidos na hemorrede pública do estado 251.134 candidatos à 
doação e coletadas 189.956 bolsas. O índice de doadores em relação à população 
com faixa etária de 18 a 65 anos do estado foi de 1,83%. A cobertura hemoterápi-
ca no estado (bolsas de CH liberadas/leitos SUS/ano) foi de 7,35 bolsas, estando 
dentro da meta de 7 a 10 bolsas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho foi realizado em duas etapas:

 ► Revisão bibliográfica sobre doação, transfusão, gestão de estoque e abasteci-
mento de sangue para hospitais e

 ► Levantamento e análise de dados sobre coleta e transfusão no Hemonit/
Huap. Os dados foram obtidos dos arquivos do sistema informatizado utiliza-
do no Serviço (Hemovida) e disponibilizados mensalmente para a hemorrede 
por meio do relatório de produção hemoterápica (Hemoprod): 

 – Número de coletas e transfusões de concentrados de hemácias realiza-
das no Hemonit/Huap, no ano de 2010; 

 – Cálculo do número de bolsas coletadas não transfundidas no Huap e, 
portanto, disponíveis para distribuição para outros hospitais da rede 
pública;

 – Número de bolsas de concentrados de hemácias distribuídas pelo He-
morio e pelo Hemonit para todos os hospitais públicos de Niterói no 
ano de 2010;

 – Cálculo do número de bolsas necessárias para atender a todos os hos-
pitais públicos do município de Niterói, baseado no número de leitos 
hospitalares e no perfil dos hospitais da rede segundo dados obtidos do 
CNES;

 – Cálculo do incremento necessário do número de coletas do Hemonit/
Huap para atender a essa demanda.
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Os resultados foram compilados e apresentados sob a forma de tabelas e gráficos. 
Depois foram comparados aos dados da literatura e discutidos com base nessa 
revisão.

RESULTADOS

Em 2010, foram atendidos no Hemocentro Regional de Niterói, 5.495 candidatos 
à doação de sangue. Desse total, 1.016 (18,49%) candidatos foram recusados por 
inaptidão clínica, sendo recebidas 4.479 doações de sangue total (Tabela 1). Desse 
total, foram liberadas para uso 4.250 bolsas de concentrados de hemácias. A dife-
rença de 229 bolsas se refere às desistências, coletas interrompidas e ao descarte 
de bolsas por volume insuficiente, hemólise, coágulos, lipemia, sorologia positiva 
ou outras intercorrências no processamento.

Tabela 1 – Candidatos à doação de sangue no Hemonit (2010)

Candidatos nº %
Aptos 4.479 81,51
Inaptos 1.016 18,49
Total 5.495 100,00

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Nesse mesmo ano, foram transfundidas, no Hospital Universitário Antônio Pe-
dro, 3.330 bolsas e concentrados de hemácias. Houve um excedente de produção 
de 920 bolsas, das quais 831 foram cedidas para outros serviços (Tabela 2).

Tabela 2 – Concentrados de Hemácias (CH) liberados para uso, transfundidos e cedidos 
no Hemonit/Huap (2010)

CH nº Média mensal
Liberados para uso 4.250 354
Transfundidos 3.330 (78,35%) 277 (78,25%)
Excedentes 920 77
Cedidos 831 69

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Das 3.330 unidades de concentrados de hemácias transfundidas no Huap, 2.845 
(85,45%) foram em pacientes internados e 485 (14,55%) em pacientes atendidos 
no ambulatório de transfusão. A distribuição dos concentrados de hemácias trans-
fundidos em pacientes internados por especialidade encontra-se na tabela 3. Os 
pacientes transfundidos em nível ambulatorial foram quase todos provenientes 
dos ambulatórios de onco/hematologia e hemoglobinopatias. Com distribuição 
semelhante à descrita na literatura, observa-se que 1/4 das transfusões de con-
centrados de hemácias ocorreu em pacientes cirúrgicos, e que a especialidade 
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clínica isolada responsável pelo maior número de transfusões é a onco/hemato-
logia (30% considerando os pacientes internados e os atendidos no ambulatório).

Tabela 3 – Concentrados de hemácias (CH) transfundidos em pacientes internados no 
Huap por especialidade (2010)

Especialidade nº %
Cirurgia 724 25,45
Eso. Clínicas 650 22,85
Emergência 483 17,00
Onco/Hematologia 448 15,75
CTI/Unid. Coronariana 419 14,70
Ginecologia/Obstetrícia 121 4,25
Total 2.845 100

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Os hospitais públicos do município de Niterói dispõem de 913 leitos hospitalares, 
distribuídos de acordo com o Quadro 1. Embora os hospitais apresentem perfis 
diferentes de atendimento, com consequentes diferenças no consumo de sangue, 
foi utilizada, para fins de cálculo, a fórmula da Organização Mundial de Saúde 
que estima a necessidade de sangue de uma população por número de leitos 
hospitalares: Nº bolsas = 10 bolsas de CH/ leito hospitalar/ano.

Nesse sentido, o número estimado de bolsas de concentrados de hemácias neces-
sário para abastecer todos os hospitais públicos do município de Niterói seria de 
9.130 por ano. O número total de concentrados de hemácias distribuídos pelo He-
morio e pelo Hemonit a esses hospitais, em 2010, foi de 7.289 bolsas (Tabela 4). 

Tabela 4 – Concentrados de Hemácias (CH) distribuídos pelo Hemorio e pelo Hemonit 
aos hospitais públicos de Niterói no ano de 2010

Hospitais HEMORIO HEMONIT OMS
HGVF 148 2 1.000
HMCT 806 39 990
HOF 46 510 760
HUAP 104 3330 2.680
MMARV ‑ ‑ 280
HEAL 1.966 28 1.550
IEDTAP 208 ‑ 1.560
UMUMM ‑ 102 310
Total 3.278 4.011 9.130

Fonte: Dados coletados pelo autor.

HGVF: Hospital Getúlio Vargas Filho; HMCT: Hospital Municipal Carlos Tortelly; HOF: Hospital Orêncio de Freitas; HUAP: 
Hospital Universitário Antônio Pedro; MMARV: Maternidade Municipal Dr.ª Alzira Reis Vieira; HEAL: Hospital Estadual 
Azevedo Lima; IEDTAP: Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras; UMUMM: Unidade Municipal de Urgência 
Dr. Mário Monteiro.
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A coleta anual do Hemonit, de 4.479 bolsas de sangue total, corresponde a 49,05% 
dessa demanda. Considerando que a população do município é de 487.327 hab., 
0,91% dessa população doou sangue no Hemonit em 2010.

DISCUSSÃO

O número total de unidades de concentrados de hemácias (CH) distribuídos para 
os hospitais públicos de Niterói pelo Hemorio e pelo Hemonit em 2010 foi de 
7.289 bolsas, 1.841 a menos que a necessidade estimada segundo a OMS por 
número de leitos.

Considerando que é possível que esses hospitais também tenham recebido CH 
provenientes de outras instituições (principalmente do Hemonúcleo de São Gon-
çalo), provavelmente o número de CH transfundidos no município foi maior. 
Além disso, é sabido que existe uma demanda reprimida, ou seja, várias solicita-
ções de sangue não são atendidas por falta de estoque. Assim, é provável que o 
número de CH necessários para abastecer adequadamente esses hospitais seja 
próximo do número estimado segundo a OMS.

Outro aspecto a ser considerado é o perfil de atendimento de cada hospital como 
determinante da necessidade transfusional.

O Hospital Getúlio Vargas Filho (HGVF), por ser um serviço exclusivamente pe-
diátrico, tem um consumo de CH muito menor que o calculado pelo número de 
leitos. Além de a faixa etária pediátrica ter necessidades transfusionais menores 
(com exceção dos pacientes de UTI neonatal), os volumes transfundidos também 
são menores, de forma que uma mesma bolsa pode ser fracionada para atender 
mais de um paciente.

A Maternidade Municipal Dr.ª Alzira Reis Vieira (MMARV), por ser uma materni-
dade para atendimento de baixa e média complexidade, raramente tem pacientes 
que precisam de transfusão. Os casos de alto risco são transferidos para o Huap 
e HEAL.

O Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IEDTAP) é um hospital 
de doentes crônicos, referência para atendimento de casos de tuberculose e SIDA, 
e, portanto, também com demanda de sangue para transfusão muito aquém da 
estimada pelo número de leitos.

A Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (UMUMM) é um pron-
to-socorro para atendimento de casos de baixa e média complexidade e, portanto, 
com necessidades transfusionais menores. Os pacientes de maior gravidade são 
transferidos para o Huap ou HEAL.
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O Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT) e o Hospital Orêncio de Freitas 
(HOF) têm uma demanda transfusional muito próxima da estimada pelo número 
de leitos. Entretanto, o HOF, por ser um hospital de cirurgias eletivas e abastecido 
principalmente pelo Hemonit, tem uma demanda reprimida alta, pois nem sem-
pre há estoque de sangue disponível para atender às reservas cirúrgicas.

Em compensação, tanto o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) quanto 
o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) têm uma demanda de sangue para 
transfusão acima da estimada pelo número de leitos. O Huap é um hospital refe-
rência para atendimento de alta complexidade e possui vários serviços com con-
sumo elevado de sangue, como hematologia/oncologia, cirurgia cardíaca, diálise 
e transplante renal, maternidade de alto risco, emergência referenciada, entre 
outros. O HEAL também atende pacientes de alta complexidade e tem a emer-
gência aberta, referência para atendimento dos casos de trauma do município.

No Huap, a distribuição das transfusões de concentrados de hemácias por espe-
cialidade foi semelhante à descrita na literatura para outros hospitais de grande 
porte com múltiplas especialidades, com 1/4 dos concentrados de hemácias sen-
do transfundidos em pacientes cirúrgicos e quase 30% em pacientes portadores 
de doenças onco/hematológicas.

Considerando a demanda estimada de acordo com o número de leitos hospita-
lares, de 9.130 bolsas de CH por ano, a coleta anual do Hemonit de 4.479 bolsas 
de sangue total corresponde a 49,05% dessa demanda. Conclui-se então que é 
necessário dobrar o número de coletas de sangue no Hemocentro Regional de 
Niterói para que a rede pública de hospitais do município se torne autossuficiente 
em sangue, deixando de depender do fornecimento de outras instituições.

As estratégias para minimizar a defasagem entre oferta e demanda de sangue têm 
dois caminhos a seguir: aumentar a oferta por meio do incremento do número de 
doações e reduzir a demanda, restringindo as transfusões aos casos de indicação 
absoluta e indiscutível. 

Restringir a demanda implica proceder a revisões sistemáticas nas requisições de 
transfusão, com o objetivo de verificar se as indicações estão corretas e as quan-
tidades adequadas. Os casos de indicação duvidosa devem ser discutidos com a 
equipe médica solicitante, mas para isso é necessário que os serviços disponham 
de protocolos bem definidos sobre as indicações de transfusão. A melhor maneira 
de se alcançar esse objetivo é a criação e atuação efetiva de comitês transfusionais 
multidisciplinares que discutam as indicações, fiscalizem a adesão aos protocolos 
e realizem auditorias periódicas para a detecção de transfusões não conformes e 
adoção de medidas corretivas.

O aumento do número de doações depende de estratégias para incrementar a 
 captação de doadores. Mas, antes disso, é preciso adequar a capacidade instalada 

parte i – planejamento e gestão das hemorredes

71

Avaliação do incremento necessário da coleta de sangue de doadores do hemocentro regional de Niterói para atender à demanda dos...



das instituições coletoras para atender os candidatos à doação de forma satisfató-
ria, permitindo a adesão destes ao ato de doar regularmente.

No Hemonit, são atendidos, em média, 458 candidatos/mês ou 21 candidatos/dia. 
Para dobrar esse número de atendimentos serão necessárias algumas medidas de 
adequação estrutural e funcional, discutidas a seguir.

a) Extensão do horário de coleta:

Atualmente, o horário de coleta de sangue no Hemonit é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12 horas, devido à jornada de trabalho dos funcionários 
da instituição. Considerando a limitação de espaço físico e a duração do 
processo de triagem, não é suficiente apenas aumentar o número de candi-
datos, pois o tempo de espera aumentaria muito, ocasionando insatisfação 
dos doadores. Portanto, é necessário distribuir esses candidatos num perío-
do maior, estendendo o horário da coleta para o turno da tarde. Além disso, 
poderia ser criado um serviço de agendamento das doações por telefone, 
propiciando melhor distribuição dos candidatos. Outra estratégia possível 
seria criar uma coleta mensal aos sábados, a fim de atender os candidatos 
que não podem comparecer em outros dias da semana.

b) Aumento dos recursos humanos:

Para poder aumentar significativamente o número de atendimentos, in-
clusive estendendo o horário da coleta, é necessário aumentar a equipe 
multiprofissional envolvida nos processos da coleta (recepção, cadastro, 
triagem e coleta propriamente dita), processamento do sangue e realização 
de exames imuno-hematológicos nas amostras dos doadores. Os exames 
sorológicos são realizados no Hemorio. Essa equipe conta atualmente com 
17 funcionários (um médico, três enfermeiros, duas recepcionistas, oito 
técnicos em hemoterapia, um técnico de enfermagem e dois auxiliares 
de serviços gerais) e teria que ser acrescida de, no mínimo, os seguintes 
profissionais:

 – um médico;
 – um enfermeiro;
 – dois farmacêuticos e/ou biólogos;
 – três técnicos em hemoterapia;
 – um assistente social;
 – um agente administrativo;
 – um auxiliar de serviços gerais.

Além de aumentar o número de funcionários na equipe em quase 60%, 
também é essencial investir em capacitação desses profissionais, para ga-
rantir não apenas a quantidade, mas principalmente a qualidade do aten-
dimento prestado aos doadores.
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c) Aumento do parque de equipamentos:

Para coletar, processar e armazenar um número maior de bolsas de sangue, 
é necessária a expansão do parque de equipamentos, com a aquisição de 
equipamentos novos e melhoria nos processos de manutenção preventiva, 
corretiva e calibração destes. Tendo como meta dobrar o número de coletas, 
é necessário adquirir, no mínimo, os seguintes equipamentos:

 – uma centrífuga refrigerada para bolsas de sangue;
 – dois refrigeradores para guarda de sangue;
 – um hemoglobinômetro;
 – dois homogeneizadores de bolsas de sangue;
 – duas seladoras;
 – três extratores de plasma;
 – seis alicates expressores.

d) Aumento dos insumos:

Para dobrar o número de coletas, será necessário dobrar a compra dos 
seguintes insumos:

 – Lancetas para punção digital;
 – Microcuvetas para dosagem de hemoglobina;
 – Bolsas de coleta de sangue duplas e triplas;
 – Tubos para coleta de amostras;
 – Adesivos de punção;
 – Etiquetas adesivas para bolsas e amostras;
 – Reagentes e cartelas de gel-teste para exames imuno-hematológicos 

e triagem de hemoglobina S;
 – Kits de lanche para doadores;
 – Insumos gerais como algodão, gaze, soluções antissépticas, luvas, etc.

e) Estruturação de estratégias e programas de captação:

Após a adequação da capacidade instalada para aumentar o atendimento 
de doadores, é necessário o planejamento e a execução de ações visando ao 
aumento da captação daqueles. Para essa atividade, o serviço precisa de um 
assistente social e de um agente administrativo, treinados para estabelecer 
ações com a comunidade intra e extra-hospitalares, por meio de campa-
nhas, palestras, divulgação na imprensa e mídias sociais, entre outras.

A adoção dessas medidas tem um custo operacional e financeiro a ser calcula-
do. Os hemocentros são serviços que realizam procedimentos complexos, são 
dependentes de tecnologia de ponta, utilizando insumos importados e empre-
gando mão de obra especializada, fatores de custo elevado (UBIALI et al., 2008). 
Atualmente, todo o custo do processo transfusional é pago pelo Huap, cujos pro-
cedimentos são remunerados pelo SUS, com base em uma tabela de remunera-
ção desatualizada, que não contempla todas as atividades desenvolvidas. A única 
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exceção é a folha de pagamento de pessoal, paga pela universidade com verba do 
Ministério da Educação. É evidente que o aumento significativo no número de 
coletas implica um custo com o qual o hospital não pode arcar sozinho devido à 
escassez de recursos.

Considerando apenas os gastos com os principais insumos utilizados na triagem, 
coleta, processamento e exames imuno-hematológicos, o custo individual de uma 
bolsa de sangue é de R$ 59,06 (bolsa tripla) e de R$ 55,36 (bolsa dupla), confor-
me visto na Tabela 5. O ressarcimento desses módulos pela tabela SUS totaliza 
R$ 57,15, de acordo com a Tabela 6. A sorologia não foi incluída, pois é realizada 
no Hemorio.

Tabela 5 – Custo individual dos principais insumos utilizados na triagem, coleta, proces-
samento e exames imuno-hematológicos

Insumo Custo em reais (R$)
Lanceta p/ punção digital 0,28
Microcuveta p/ dosagem de Hb 5,50
Bolsa tripla/dupla 24,00 / 20,30
Tubos c/ EDTA 0,32
Tubos c/ gel separador 0,69
Cartelas de gel teste p/ classificação sanguínea 13,14
Cartelas de gel teste p/ P.A.I. 6,63
Hemácias de triagem I e II 1,00
Hemácias A1 e B p/ Classif. Reversa 1,00
Solução de baixa força iônica 1,50
Lanche 5,00
Total 59,06 (BT) / 55,36 (BD)

Fonte: Ministério da Saúde.
BT = Bolsa tripla; BD = Bolsa dupla.

Tabela 6 – Valores pagos pelo SUS por procedimento hemoterápico

Procedimento Ressarcimento pelo SUS (R$)
Triagem 10,00
Coleta 22,00
Exames imuno‑hematológicos 15,00
Processamentos 10,15
Total 57,15

Fonte: Ministério da Saúde.

Levando-se em conta que não foram contabilizados os gastos com outros insu-
mos (luvas, algodão, gaze, soluções antissépticas, curativos para punção, tubos 
Eppendorf, etiquetas adesivas para tubos e bolsas, papel, etc.), incluindo também 
folha de pagamento de pessoal, manutenção de equipamentos, energia, serviços 
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de suporte (limpeza, informática, transporte, etc.) e campanhas de captação, os 
custos da coleta seriam muito maiores.

Além disso, quando a bolsa de sangue é cedida para outro serviço, o hospital não 
recebe pelo módulo transfusional.

Portanto, conclui-se que, se o Huap tiver que arcar sozinho com todos os custos, 
não é custo-efetivo coletar sangue para distribuir para outros serviços.

Nesse sentido, é necessária uma ampla discussão para definir o papel das várias 
instâncias implicadas na ampliação dessa coleta, pois o custo operacional e finan-
ceiro teria que ser dividido entre os atores desse processo (o governo federal, por 
meio do MEC/UFF e/ou do Ministério da Saúde, o governo estadual por meio 
da hemorrede pública e o governo municipal de Niterói por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, representando os hospitais públicos do município).

Atualmente, o Hemonit atua basicamente como provedor de sangue do Huap, 
embora se entenda como parte da hemorrede do estado e reconheça seu papel 
de distribuidor de sangue para outros serviços. Porém, é preciso que os gestores 
do Huap também partilhem desse entendimento e busquem parcerias com os 
governos federal, estadual e municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permite concluir que, para que a rede pública de Niterói se torne 
autossuficiente em sangue, é preciso dobrar o número de coletas no Hemonit. 
Para que essa meta seja alcançada, serão necessários investimentos em recursos 
humanos, equipamentos e insumos. Esses investimentos terão que ser pactuados 
entre as várias instâncias interessadas nesse processo.

Este estudo é uma avaliação preliminar para estabelecer o diagnóstico situacional 
atual do Hemocentro Regional de Niterói, quanto à sua capacidade de coletar, 
transfundir e distribuir sangue e hemocomponentes para outros serviços.

Nesse sentido, espera-se a adoção das medidas necessárias para capacitar o He-
monit a assumir o seu papel efetivo de hemocentro regional na hemorrede pú-
blica do Estado do Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO 

A diversidade dos vínculos empregatícios no serviço público tem sido significativa 
no processo de gestão de pessoas, sendo necessário identificar o perfil de cada 
profissional para capacitação e desenvolvimento de competências. A competência 
pode ser entendida como um “conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes 
necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos ob-
jetivos da instituição” (BRASIL; INSTITUTO NACIONAL..., 2006, art. 2º,  inciso II). 
A competência, quando somada ao comportamento, ao resultado e às realizações, 
agrega valor à organização e ao indivíduo (CARBONE et al., 2005; FREITAS; 
BRANDÃO, 2005). Já a capacitação pode ser definida como o processo permanen-
te e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvol-
vimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de compe-
tências individuais (BRASIL; INSTITUTO NACIONAL..., 2006, art. 2º, inciso I).

Os serviços de hemoterapia são constituídos por profissionais multidisciplinares 
que devem estar capacitados para exercer atividades na cadeia produtiva do san-
gue. Essas atividades incluem captação, triagem clínica e hematológica, coleta de 
sangue, procedimentos por aféreses, processamento de sangue e hemocompo-
nentes, testes imuno-hematológicos, testes sorológicos, controle de qualidade, 
transfusão de sangue e seus componentes (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011a).

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a principal forma de ingresso 
de profissionais em atividades públicas é por meio da realização de concursos 
públicos. Contudo, por restrições orçamentárias governamentais, a necessidade 
de novas contratações é maior do que a possibilidade de realização de concursos 
(BRASIL, 1988). Dessa forma, para suprir a demanda das instituições, são reali-
zadas contratações temporárias até que haja um novo concurso e os profissionais 
contratados temporariamente sejam substituídos pelos concursados. 

Em 2004, o Serviço de Hemoterapia do Inca contava com um número muito 
pequeno de profissionais, o que dificultava a execução das atividades do ciclo 
produtivo do sangue humano e componentes e dos procedimentos transfusionais 
com a qualidade exigida pela legislação vigente, que visa à segurança do doador, 
do paciente, do trabalhador e do meio ambiente. Essa necessidade não era so-
mente da hemoterapia, mas sim de toda a instituição. Para suprir rapidamente a 
necessidade de recursos humanos de acordo com a demanda da instituição, foi 
autorizada pelo Ministério da Saúde a contratação temporária de profissionais 
pelo Inca. Conforme o Edital nº 9/2006 - Inca/MS, de 11 de maio de 2006, 

em cumprimento à decisão antecipada de tutela, proferida nos autos da 
Ação Civil Pública nº 2005.51.01.018363-9 - 17ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro, o Inca recebeu autorização do Ministério da Saúde e do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de processo seletivo 
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simplificado, para contratação temporária de 677 profissionais em postos 
de trabalho de nível superior e de nível médio, conforme Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993, com prazo de contratação por até um ano, podendo 
ser prorrogado por igual período. (BRASIL; INSTITUTO NACIONAL DO 
CÂNCER, 2006b, p. 74).

No entanto, os contratos, chamados de temporários, que deveriam durar no má-
ximo dois anos, no caso do Inca, se estenderam por cinco anos, de 2006 a 2011. 
Dentro do processo de gestão, o Serviço de Hemoterapia do Inca investiu na capa-
citação dos 16 profissionais admitidos por contrato temporário visando desenvol-
ver competências para formação de uma equipe multidisciplinar capaz de atuar 
no ciclo produtivo do sangue nos seguintes itens: processo sistemático destinado 
à produção de hemocomponentes, que abrange as atividades de captação e seleção 
do doador; triagem clínico-epidemiológica; coleta de sangue; triagem laboratorial 
das amostras de sangue; processamento; armazenamento; transporte e distribui-
ção, incluindo o ciclo do sangue, que envolve os procedimentos transfusionais 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

Após cinco anos, em 2011, essa equipe de profissionais admitida por contrato 
temporário foi substituída por profissionais concursados, conforme o Edital no 
59, de 12 de dezembro de 2009, sem que houvesse tempo hábil para incluí-los no 
programa de capacitação e desenvolvimento de competências técnicas requeridas 
para atuar em unidade de assistência de alta complexidade, como ocorre no Inca. 
Considera-se Unidade de Assistência de Alta Complexidade em oncologia 

o hospital que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos 
e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de 
alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres 
mais prevalentes no Brasil. (BRASIL, 2005, art. 1º, §1º).

Transformar um grupo de profissionais em uma equipe para atuar com segurança 
em um serviço de hemoterapia de alta complexidade requer tempo. O programa 
de capacitação e desenvolvimento de novas competências deve ser implementado 
com tranquilidade para que o novo profissional se sinta seguro para desempenhar 
suas atividades (MOSCOVICI, 2002). Identificar a capacitação e o desenvolvimen-
to das competências adquiridas pelos profissionais temporários é um processo 
importante para no futuro verificar que segmentos foram beneficiados no ciclo 
produtivo do sangue e no ciclo do sangue, conforme preconizado no artigo 10 da 
Portaria nº 1.353, de 13 de junho de 2011: 

O serviço de hemoterapia deve possuir equipe profissional, constituída por 
pessoal técnico e administrativo, suficiente e competente, sob a supervisão 
do responsável técnico e administrativo. Parágrafo único. A equipe profis-
sional deve adequar-se às necessidades e complexidades de cada serviço de 
hemoterapia. (BRASIL, 2011b, art. 10).

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

92



OBJETIVOS

Geral: 

 ► Identificar as competências adquiridas pelos profissionais admitidos por con-
tratos temporários no Serviço de Hemoterapia do Inca no período de 2006 
a 2011. 

Específicos: 

 ► Descrever a cadeia produtiva do ciclo do sangue e suas interfaces. 

 ► Identificar as competências requeridas para os profissionais temporários atu-
arem em serviços de hemoterapia. 

 ► Identificar as competências adquiridas pelos profissionais admitidos no Ser-
viço de Hemoterapia do Inca. 

JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se por possibilitar um estudo mais aprofundado na área 
de recursos humanos (RH) de hemocentros, destacando questões relacionadas a 
competências necessárias e desenvolvidas para os profissionais dessa área. Nesse 
sentido, apresenta-se a importância estratégica desses profissionais temporários 
na rotina do trabalho dos hemocentros. Ainda nessa perspectiva apresentaremos 
aspectos críticos relacionados às competências que precisam ser desenvolvidas 
para atuação no serviço de hemoterapia do Inca. 

Este estudo é relevante como referencial teórico, contribuindo para uma reflexão 
sobre os projetos e atividades do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Por fim, a 
ferramenta fornecerá novos elementos à complexa discussão sobre contratação 
de profissionais multidisciplinares, que devem estar capacitados para exercer 
atividades como: captação e seleção do doador, triagem clínico-epidemiológica, 
coleta de sangue, triagem laboratorial das amostras de sangue, processamento, 
armazenamento, transporte, distribuição e procedimentos transfusionais. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo apresenta como propósito uma pesquisa descritiva, com abordagens 
qualitativas, apoiadas em estudos teóricos sobre os profissionais que trabalham 
em hemocentros, e foi realizado por meio de levantamento quantitativo de profis-
sionais admitidos por contrato temporário no período de 2006 a 2011. Na primei-
ra fase do estudo, foi realizada revisão bibliográfica e documental sobre o assunto, 
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de modo a obter um referencial teórico para embasar a análise dos resultados 
obtidos. 

A pesquisa foi conduzida a partir de questionários respondidos pelos profissionais 
temporários, ao término do contrato, visando avaliar e identificar as competências 
adquiridas nas diversas atividades desenvolvidas em um serviço de hemoterapia. 

O questionário utilizado na pesquisa foi construído com base nas principais ati-
vidades da cadeia produtiva do sangue e foram respondidos por meio de entre-
vista realizada por um profissional médico do Serviço de Hemoterapia do Inca. 
Os profissionais entrevistados tiveram a oportunidade de responder sobre cada 
item do questionário em relação à competência adquirida no Inca. Ao final da 
entrevista relacionada aos itens do questionário, foi dada oportunidade ao profis-
sional entrevistado de registrar no verso do questionário um parecer sobre seu 
desenvolvimento profissional no Inca. Esse registro ocorreu de forma opcional. 

Os dezesseis profissionais envolvidos na pesquisa assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. A população foi constituída por dezesseis profissio-
nais de nível superior: um enfermeiro, dois farmacêuticos, oito biólogos e cinco 
biomédicos. Eles foram envolvidos na pesquisa para avaliação das competências 
adquiridas no serviço de hemoterapia do Inca. Após as entrevistas, os dados fo-
ram separados por formação profissional e em seguida avaliados para identificar 
as competências adquiridas pelos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Os resultados foram discutidos à luz do referencial teórico, utilizando-se a aná-
lise de conteúdo, que, segundo Triviños (1987), trata de aprofundar a análise 
desvendando o “conteúdo latente” que os documentos possuíam. Essa análise 
teve como objetivo avançar para além do estágio descritivo, e foi necessário fazer 
a “categorização”, definida como sendo o procedimento de destacar elementos 
dentro daquele conteúdo, utilizando-se os critérios da repetição e da relevância 
(TURATO, 2003). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

História da Hemoterapia 

A hemoterapia é a ciência que estuda o tratamento com sangue, seus componen-
tes e derivados. Sua história compreende duas fases, a empírica e a científica. 
Ainda na fase empírica, ocupou um espaço entre o místico e o científico. De 
acordo com a literatura, é possível identificar três períodos: o pré-histórico, que 
termina com a descoberta da circulação sanguínea, no início do século XVII, pelo 
médico britânico Willian Harvey. Em 1616, com a descoberta do sistema circula-
tório, tem início o período pré-científico, levando os estudiosos da saúde a pensar 
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na  possibilidade da transfusão sanguínea; no início do século XX, Landsteiner 
descobriu o sistema ABO, iniciando o período científico, que se mantém até os 
dias de hoje (AMORIM-FILHO, 2000). 

Período pré‑histórico 

Segundo Amorim-Filho (2000), na Grécia antiga os nobres bebiam o sangue de 
gladiadores mortos na arena, a fim de obterem a cura de diversos males. O san-
gue era considerado como o sustentáculo da vida e os gladiadores romanos be-
biam o sangue por acreditar que ficariam mais fortes e corajosos. Gengis Khan 
fazia seus soldados beberem sangue de cavalo para lutarem melhor. O costume 
de beber sangue ainda persiste em muitas sociedades, por mais estranho que 
possa parecer. Nesse período, foram inúmeras as tentativas de tratamento com 
sangue, sempre sem êxito. 

Período pré‑científico 

O período pré-científico teve início em 1616, quando Willian Harvey descreve a 
circulação sanguínea e a principal função do coração. Essa descoberta possibili-
tou avanços, como a prática de injeções intravenosas, não só para medicamentos 
como também para injetar sangue na veia dos pacientes. As primeiras transfu-
sões foram feitas em meados do século XVII e sua grande maioria com sangue 
de animais, algumas vezes com resultados satisfatórios e outras com péssimos 
resultados, piorando o quadro clínico do paciente (AMORIM-FILHO, 2000). 

Em 1817, James Blundell e John Leacok defendiam a transfusão de animais da 
mesma espécie, mas, apesar do avanço decorrente dessa prática, muitas transfu-
sões acabavam em tragédia, levando rapidamente o paciente à morte. O grande 
número de óbitos relacionados à prática transfusional levou o governo francês a 
proibir esse tipo de terapêutica, o que foi seguido por diversos governos europeus 
(AMORIM-FILHO, 2000). 

Outro problema, relacionado à coagulação do sangue, era de grande relevância 
para o sucesso da transfusão de sangue, mas essas dificuldades não impediram 
novas tentativas para o progresso na medicina transfusional. Segundo Amo-
rim-Filho (2000), a invenção de instrumentos médicos possibilitou a retirada de 
sangue do doador para infundi-lo diretamente no braço do paciente (transfusão 
braço a braço). 
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Figura 1 – Transfusão braço a braço

Fonte: Blundell, James. 1790-1877.

O primeiro relato acadêmico sobre Hemoterapia no Brasil foi escrito por José 
Vieira Marcondes, filho legítimo do Barão e da Baronesa de Taubaté, por meio 
de uma tese de doutorado. Apresentada, em setembro de 1879, à Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, a tese foi rejeitada por ser muito polêmica. Em de-
zembro de 1879, foi aceita na Faculdade de Medicina da Bahia. O autor descreve 
experiências empíricas sobre transfusões de sangue realizadas até aquela época, 
quando se discute se a melhor transfusão seria do animal para o homem ou entre 
os seres humanos. O aspecto relevante desse trabalho foi a descrição detalhada de 
uma reação hemolítica aguda com alterações renais e presença de hemoglobina 
na urina (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Período científico 

No início do século XX, com a descoberta dos grupos sanguíneos por Karl Lands-
teiner, em 1901, estabeleceu-se a “era científica”, favorecendo uma evolução mais 
rápida na medicina transfusional, embora as transfusões ainda fossem realizadas 
braço a braço, sem exames pré-transfusionais (PEREIMA et al., 2007). 

A descoberta do sistema ABO fundamentou o entendimento das reações trans-
fusionais fatais. Com o conceito de compatibilidade sanguínea, ficou clara a 
necessidade de respeitá-la para que o sangue transfundido não fosse destruído 
imediatamente. A possibilidade de realizar transfusões sem risco para a vida dos 
pacientes causou uma revolução científica (AMORIM-FILHO, 2000). 
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O fato de superar a dificuldade da incompatibilidade ABO não foi suficiente 
para tornar a transfusão um procedimento seguro. O sangue coletado do doador 
não podia ser estocado, uma vez que não havia soluções anticoagulantes (AMO-
RIM-FILHO, 2000). Nessa época, as transfusões eram feitas por cirurgiões. No 
Rio de Janeiro, por volta de 1910, Brandão Filho e Armando Aguinaga foram os 
pioneiros. Nessa mesma época, em Salvador, o professor de Clínica Médica Garcez 
Fróes, fez a primeira transfusão de sangue utilizando o aparelho de Agote, impro-
visado por ele (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005). (Figura 2). 

Figura 2 – Aparelho de Agote 

Fonte: Junqueira, Rosenblit e Hamerschlak (2005).

Em 1916, outra tese sobre “transfusão sanguínea” foi apresentada, por Isaura 
Leitão, que relata mais três casos semelhantes ao descrito pelo professor de clínica 
médica Garcez Fróes. Em seguida, surgem serviços especializados, compostos 
por um médico transfusionista e doadores do grupo O, considerados doadores 
universais, que eram selecionados e avaliados clinicamente para condições de 
saúde. Somente os considerados com boas condições de saúde poderiam doar. 
Nessa ocasião, era utilizada a Seringa de Jubé (Figura 3), por ser um instrumento 
simples de fácil manipulação e com facilidade para esterilização. A seringa de 
Jubé era utilizada para passar o sangue do doador para o receptor (JUNQUEIRA; 
ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).
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Figura 3 – Seringa de Jubé 

Fonte: Junqueira, Rosenblit e Hamerschlak (2005).

Segundo registros, em 1939, durante a Guerra Civil Espanhola, foi realizada a 
primeira transfusão com sangue coletado com citrato e estocado. Com a II Guerra 
Mundial, a transfusão de sangue se tornou uma rotina na prática médica, decisiva 
para salvar vidas. Surgiram as primeiras campanhas para doação de sangue, o 
que levou os países da Europa Ocidental a organizar um sistema de doação de 
sangue altruísta e não remunerada, contando com a solidariedade do cidadão 
(AMORIM-FILHO, 2000). 

História da Hemoterapia no Brasil 

No Brasil, até a década de 1940, existiam vários serviços de transfusão de sangue, 
mas um merece destaque: o Serviço de Transfusão de Sangue (STS), fundado 
em 1933, no Rio de Janeiro, por Nestor Rosa Martins, Heraldo Maciel e Affonso 
Cruvinel Ratto, que deram à especialidade um enfoque científico. O sucesso e a 
eficiência no atendimento resultaram na criação de várias filiais em 1937. 

Uma delas foi criada em Juiz de Fora, com a direção de Côrtes Villela; a de Salva-
dor, sob a direção de Menandro Novais. A de Estácio Gonzaga e outras foram de 
curta duração, como a de Arnaldo Marques, no Recife (JUNQUEIRA; ROSEN-
BLIT; HAMERSCHLAK, 2005). O modelo foi publicado na Revista Brasil Médico 
e os autores destacavam os aspectos científicos do sangue com enfoque religioso, 
cultural, político, moral e jurídico. Descreveram também as técnicas utilizadas 
para a transfusão de sangue e os detalhes da organização do processo de seleção 
de doadores, visando à qualidade das transfusões (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 
HAMERSCHLAK, 2005).
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Na década de 1940, a Hemoterapia começou a se caracterizar como especialidade 
médica no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1942, foi inaugurado no Instituto 
Fernandes Figueira o primeiro Banco de Sangue do Rio de Janeiro. O objetivo era 
colher sangue para o hospital e mandar plasma para os hospitais das frentes de 
batalha durante a greve. Os médicos Mário Pereira de Mesquita, Raymundo Mu-
niz de Aragão e Vera R. Leite Ribeiro foram os fundadores e organizadores e o in-
dustrial Francis Hime financiou a instalação e a manutenção do serviço de forma 
filantrópica. Ainda nessa década, foram fundados, não só no Rio de Janeiro e em 
São Paulo mas também em outros estados, inúmeros Bancos de Sangue de caráter 
público e outros, privados (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Ainda na década de 1940, a Hemoterapia no Brasil já apresentava destaque cientí-
fico, sendo considerada uma especialidade que precisava começar a capacitar pro-
fissionais e trocar experiências, contribuindo para aumentar a segurança na tera-
pia transfusional. Para tanto, podem-se destacar dois eventos de grande relevância. 
O primeiro, promovido por Walter Oswaldo Cruz, em Manguinhos, no Instituto 
Oswaldo Cruz, que apresentava o formato de uma pós-graduação na época. Nesse 
curso, Pedro Clovis Junqueira e Halley Pacheco de Oliveira foram classificados 
com aproveitamento excepcional e convidados a trabalhar na Seção de Hemato-
logia, com Walter O. Cruz (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

O segundo foi realizado em 8 de agosto de 1949, e se tratava do I Congresso 
Paulista de Hemoterapia, promovido por Carlos da Silva Lacaz e Oswaldo Mello-
ne, que reuniu hemoterapeutas e hematologistas, como Carlos Lacaz, Oswaldo 
Mellone, Rui Faria, P.C. Junqueira, Michel Jamra e Gastão Rosenfeld. Ali fo-
ram lançadas as bases para a fundação da Sociedade Brasileira de Hematologia 
e Hemoterapia. 

Nos anos 50, foi fundada a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia 
(SBHH), consolidando as especialidades Hematologia e Hemoterapia. Os profis-
sionais da área começaram a frequentar congressos internacionais e pela primeira 
vez a SBHH foi representada fora do país, em 1951, quando P.C. Junqueira e 
Oswaldo Mellone, representantes da SBHH, foram a Lisboa, Portugal, participar 
do VIe Congrés International de La Société Internationale de La Transfusion San-
guine, hoje ISBT. Em 1954, novamente profissionais brasileiros participaram do 
Congresso do ISBT.

A participação de brasileiros em eventos internacionais estreitou a relação com 
profissionais estrangeiros, criando a oportunidade para convidar esses profissio-
nais para eventos realizados no Brasil. Nessa época, já se notava a necessidade de 
se trocar experiências com o mundo e, assim, melhorar a capacitação de nossos 
profissionais. Ainda em 1954, A.E. Mourant (UK) passa duas semanas no Rio de 
Janeiro, trocando experiências científicas e, depois, ministra um curso de imu-
no-hematologia em São Paulo, a convite de Carlos da Silva Lacaz (JUNQUEIRA; 
ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).
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Em 1950, foi promulgada a Lei Federal nº 1075, de 27 de março de 1950, que dispõe 
sobre a Doação Voluntária de Sangue, e também foi fundada a Associação de Doa-
dores Voluntários no Brasil (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

A hemoterapia se tornava cada vez mais complexa e, para o avanço científico em 
busca da melhoria na medicina transfusional, foi criada a Seção de Investigação 
Científica do Banco de Sangue da Prefeitura do Distrito Federal, tendo como 
responsável P. C. Junqueira que, junto com sua equipe, realizou estudos sobre 
grupos sanguíneos de populações indígenas e neobrasileiras. No Rio de Janeiro, 
foi tomada outra iniciativa no âmbito científico e educacional: a promoção do pri-
meiro Curso de Hematologia no Centro de Estudos da Secretaria Geral de Saúde 
e Assistência da Prefeitura do Distrito Federal, coordenado por P. C. Junqueira 
com a colaboração de Halley Pacheco de Oliveira, Maria Brasília Leme Lopes, 
Walter O. Cruz e outros (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Em 1956, o prefeito do Distrito Federal, embaixador Negrão de Lima, transformou 
o Banco de Sangue da Prefeitura no Instituto de Hematologia (JUNQUEIRA; 
ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Em 1964, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para estudo e re-
gulação disciplinadora da Hemoterapia no Brasil, resultando na Comissão Na-
cional de Hemoterapia. A Comissão Nacional de Hemoterapia e o Ministério da 
Saúde estabelecem, então, o primado da doação voluntária de sangue por meio 
de decretos, portarias e resoluções, medidas de proteção a doadores e receptores 
de sangue, além de medidas disciplinares para o fornecimento de matéria-pri-
ma para a indústria de fracionamento plasmático (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 
 HAMERSCHLAK, 2005).

A hemoterapia no Brasil, entre 1964 e 1979, apesar de ter uma legislação e nor-
matização adequadas, ainda precisava de uma fiscalização mais rígida e de uma 
política mais consistente (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005). 
A partir da década de 1960, foi necessário investir em recursos humanos para 
atender à evolução da Hemoterapia como especialidade, a criação de novas técni-
cas de conservação e fracionamento do sangue e minimizar as ocorrências rela-
cionadas à segurança do doador e do receptor, que ainda eram muito frequentes 
(PEREIMA et al., 2007). 

Em 1969, a Organização Mundial de Saúde (OMS), preocupada com os graves 
problemas que ocorriam no Brasil, destinou uma missão ao Professor Pierre Ca-
zal, da França, com experiência na área, para avaliar os serviços de hemoterapia. 
Após a visita, vários serviços foram considerados de baixa qualidade técnico-cien-
tífica. Ele verificou que 70% dos doadores de sangue eram remunerados e sugeriu 
uma mudança na política do sangue no Brasil (PEREIMA et al., 2007). 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

100



As mudanças começaram ainda na década de 1960, quando foram criadas a Asso-
ciação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue (ABDVS) e a Comissão Na-
cional de Hemoterapia (CNH), responsável por grande parte da legislação do setor 
hemoterápico em vigor até hoje, e pelas bases da Política Nacional de Sangue 
(PNS), com a Lei 4.071, de 28 de junho de 1965. Apesar da busca para melhoria 
da qualidade, criando novas técnicas, investindo em recursos humanos e norma-
tizando por meio de associações, leis federais e outras (PEREIMA et al., 2007), 
novas situações surgiram mostrando fragilidade quanto à segurança do doador e 
do receptor e a necessidade de melhorar os processos buscando novas técnicas. 

Ainda no final da década de 1960, mais de 50% dos hemofílicos eram portado-
res do vírus da hepatite B, provavelmente contraído por transfusões. No início 
dos anos 70, foram introduzidos testes sorológicos nas doações de sangue, pro-
movendo uma diminuição significativa nos casos de hepatite pós-transfusional 
(PEREIMA et al., 2007). 

Mesmo com processos mais controlados, profissionais mais capacitados, criação 
de associações e leis, ainda assim não era possível garantir a segurança transfu-
sional. Surgiu a hepatite C, conhecida nos anos 70 como não A não B, cujo diag-
nóstico somente foi possível em 1994. Esse vírus foi responsável por um grande 
percentual de casos de hepatite pós-transfusional (PEREIMA et al., 2007). 

Nessa ocasião, a hemoterapia já era uma especialidade complexa, tendo que con-
trolar a segurança do doador e do paciente, mas a maior dificuldade estava na 
falta de controle dos serviços, que em sua maioria eram privados, e na doação 
de sangue, que ainda era remunerada, o que implicava interesse financeiro com 
impacto direto na qualidade do sangue doado e transfundido. Nessa época, havia 
poucos profissionais capacitados para uma fiscalização mais rigorosa (PEREIMA 
et al., 2007). 

No início da década de 1980, o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (Aids) revolucionou a Hemoterapia brasileira. O elevado número de 
transmissões de HIV por transfusão e a inexistência de testes que pudessem 
detectar o vírus no sangue doado levou a mudanças estratégicas no processo 
de seleção de candidatos a doação de sangue. Na época, a identificação precisa 
do candidato à doação e a triagem clínica rigorosa poderiam contribuir para di-
minuir o risco de transmissão do vírus e aumentar a segurança transfusional 
(AMORIM-FILHO, 2000). 

A situação era tão grave que levou a sociedade civil a pressionar as autoridades 
públicas para que medidas fossem tomadas, o que culminou com a proibição da 
doação remunerada e a inclusão do artigo 199 na Constituição Brasileira de 1988, 
proibindo a comercialização do sangue ou derivados. A regulamentação legal 
desse artigo foi feita por Sérgio Arouca em 2002 (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 
HAMERSCHLAK, 2005).
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Com uma história tão conturbada da hemoterapia mundial e também da bra-
sileira, a busca constante pela qualidade nos serviços hemoterápicos no Brasil 
foi intensificada na década de 1990, quando teve início o Programa de Educação 
Continuada em Hemoterapia e o Programa de Qualidade do Sangue. 

Em 1993, a Portaria Ministerial nº 1.376 (BRASIL, 1993) estabeleceu normas 
técnicas mais rigorosas para coleta, processamento, transfusão de sangue, he-
mocomponentes, derivados e distribuição. Em 1995, a portaria nº 121 (BRASIL, 
1995) expressou a necessidade de se cumprir as etapas do controle de qualidade 
do sangue, com a introdução de diversos exames sorológicos na análise do sangue 
doado. Em 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assumiu a 
gestão do sangue. 

Atualmente, o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos está defini-
do na Portaria MS nº 1.353, de 13 de junho de 2011 (BRASIL, 2011a), e pela Resolu-
ção - RDC nº 57, de 16 de dezembro de 2010 (BRASIL; AGÊNCIA  NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010), que determina o Regulamento Sanitário para 
Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue 
humano, componentes e procedimentos transfusionais. Cabe destacar o impor-
tante papel da Vigilância Sanitária, muito atuante, com uma equipe de inspetores 
capacitados contribuindo para a melhoria contínua dos serviços de hemoterapia. 

Segundo Reibnitz e Prado (2003, p. 26-33),

é preciso sempre partir do conhecimento da realidade, da situação espe-
cífica, da temporalidade e dos sujeitos envolvidos em cada situação, [...] 
essa postura extrapola as relações pedagógicas e acaba por incorporar-se 
na forma de estarmos no mundo, quer seja no mundo do trabalho, quer 
seja no mundo da educação. 

História da Hemoterapia no INCA 

Em 13 de janeiro de 1937, o Presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto Lei nº 
378, que criou o Centro de Cancerologia no Serviço de Assistência Hospitalar do 
Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e nomeou para o cargo de diretor o Dr. Mário 
Kroeff, um dos pioneiros na pesquisa e tratamento do câncer no Brasil (GUA-
DAGNINO; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001).

Em 1941, foi criado o Serviço Nacional de Câncer (SNC) pelo Decreto de Lei do 
presidente da República nº 3.643/41, o qual mais tarde se transforma no Insti-
tuto de Câncer, órgão subordinado ao SNC, que depois, em 1946, foi transferido 
para o Hospital Gaffrée e Guinle. Nessa época, as transfusões de sangue eram 
realizadas pelos próprios médicos como uma prática heroica e extrema. Eles utili-
zavam o método de “braço a braço”, com as seringas de Jubet, e a maioria dos do-
adores eram captados pelos próprios funcionários do hospital ( GUADAGNINO; 
 AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 
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A fabricação industrial de frascos com anticoagulante permitiu a conservação 
e o armazenamento do sangue em geladeira, contribuindo para a evolução da 
hemoterapia. Ainda em 1946, o Dr. Mário Kroeff fundou nas dependências do 
Hospital Gaffrée e Guinle o primeiro serviço de transfusão de sangue do Insti-
tuto de Câncer, sendo designado para chefe do Banco de Sangue o médico Gil 
Moreira Filho, primeiro transfusionista do Instituto Nacional de Câncer. Com a 
nova estrutura, foi possível implantar as primeiras provas cruzadas em lâmina. 
Foram também adotadas formas mais modernas na realização das rotinas, in-
cluindo a introdução da técnica para determinação do fator Rh (GUADAGNINO; 
 AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

Na década de 1950, a criação de uma sede própria viabilizou a construção de um 
grande hospital localizado na Praça da Cruz Vermelha. Em 1957, o prédio foi 
inaugurado pelo presidente da República Juscelino Kubitschek (GUADAGNINO; 
AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

Em 28 de janeiro de 1961, foi reconhecido, pelo Decreto nº 50.251 (BRASIL, 
1961), como Instituto Nacional de Câncer, e a ele são atribuídas novas competên-
cias nos campos assistencial, científico e educacional, marcado inclusive por seus 
programas de formação de recursos humanos especializados, para todo o país. 
Nessa ocasião, o Banco de Sangue passou a constar do Regime Interno do Inca, 
no Artigo Nº 61, ainda sob a chefia do médico Gil Moreira Filho (GUADAGNINO; 
AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

A partir da década de 1960, alterações nas políticas econômicas e da saúde re-
duziram drasticamente o orçamento do Ministério da Saúde, o que resultou em 
mudanças estruturais e funcionais para o Inca. 

Em 1967. foi criada a Campanha Nacional de Combate ao Câncer - CNCC, com 
a intenção de agilizar financeira e administrativamente o controle do Câncer. 
Em 1969, o Inca foi desligado do Ministério da Saúde, passando à administração 
da Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (GUADAGNINO; 
AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

Em outubro de 1970, sob a subordinação da Federação das Escolas Isoladas do 
Estado da Guanabara, foi instalado no Serviço de Hemoterapia a Unidade de Se-
paração Celular Emil J.Freireich, o primeiro serviço no Brasil a executar aférese 
em equipamento de fluxo contínuo - (Celtrifuge AMINCO USA). Ainda na década 
de 1970, o Serviço de Hemoterapia implantou um laboratório de imuno-sorologia, 
o primeiro em todo o Brasil a implantar testes para doença de Chagas, sífilis e 
hepatite B (GUADAGNINO; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

Em 1972, o Inca é reintegrado ao Ministério da Saúde, ficando subordinado ao Ga-
binete do Ministro da Saúde (GUADAGNINO; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 
O Serviço de Hemoterapia, por seus constantes avanços em busca de  melhorias 
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e segurança para terapia transfusional, conquistou prestígio no Ministério da 
Saúde levando sua representação para a Comissão Nacional de Hemoterapia e 
para a Câmara Técnica de Hemoterapia do Ministério da Saúde, pelo médico José 
Guido de Azevedo, Chefe do Serviço de Hemoterapia (GUADAGNINO; AZEVE-
DO; GUIMARÃES, 2001). 

A década de 1980 marca um período de crescimento e recuperação do Inca, que 
passa a receber recursos financeiros por meio da CNCC, como resultado de coges-
tão entre os Ministérios da Saúde, da Previdência e o da Assistência Social, per-
mitindo aumentar a prestação de serviços, a pesquisa e o ensino. Nessa década, 
foram contratados médicos, biólogos e técnicos de laboratório, propiciando novos 
avanços, como o fracionamento do sangue em hemocomponentes, ampliação da 
unidade de Separação Celular, para dar apoio ao Centro Nacional de Medula Óssea 
(CEMO), recém-inaugurado (GUADAGNINO; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

Em 1984, por influência da Comissão Nacional de Hemoterapia, foi adquirido 
equipamento de radioimunoensaio para diagnóstico de vírus da hepatite B, parti-
cipando da elucidação de um surto pelo uso de gamaglobulina (GUADAGNINO; 
AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). O Serviço de Hemoterapia do Inca, nessa mes-
ma época, foi designado Sub Sistema de Hemoterapia da Cidade do Rio de Janei-
ro, orientando a instalação das unidades hemoterápicas do Hospital Fernandes 
Figueira e do Hospital Raphael de Paula e Souza (GUADAGNINO; AZEVEDO; 
GUIMARÃES, 2001). 

Nessa mesma década, surgiu um novo vírus, identificado como vírus da imunode-
ficiência humana (HIV), que levou a um novo comportamento técnico- científico, 
envolvendo profissionais da saúde, doadores e receptores de sangue. O novo vírus 
transformou radicalmente o panorama da Hemoterapia, culminando com a proi-
bição definitiva da doação remunerada e a inclusão de um artigo na Constituição 
Brasileira de 1988 proibindo toda e qualquer forma de comercialização do sangue 
ou seus derivados (AMORIM-FILHO, 2000). 

O impacto causado na sociedade civil pelo advento da Aids, causado pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), fez com que mudanças radicais fossem promo-
vidas no Brasil e no mundo. Foi necessário rever todos os processos, não só na 
Hemoterapia, mas também em todos os serviços de saúde. Foram estabelecidas 
medidas disciplinares para segurança do doador, paciente, trabalhador e meio 
ambiente. A introdução de controle de qualidade nos processos passou a ser co-
brada com maior rigor, visando a produtos e resultados mais seguros, assim como 
novos critérios foram implementados para capacitação de pessoal e programas de 
educação continuada (PEREIMA et al., 2007). 

Por meio da portaria nº 20, de 15 de janeiro de 1980 (BRASIL, 1980), do Ministé-
rio da Saúde, o Serviço de Hemoterapia do Instituto Nacional de Câncer passou a 
realizar análise prévia de produtos derivados do sangue humano, prevista na Lei 
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6.360, de 23 de setembro de 1976. Em julho de 1985, foi o primeiro no Brasil a 
realizar o teste para o HIV em doadores de sangue (GUADAGNINO; AZEVEDO; 
GUIMARÃES, 2001). 

Na década de 1990, o serviço apresentava um grande desenvolvimento nas áreas 
de imuno-hematologia, imuno-sorologia, fracionamento de sangue e aférese e 
foi beneficiado com a construção de modernas instalações em uma nova área, 
abrigando também o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (GUA-
DAGNINO; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

O Inca consolida então a sua liderança no controle do câncer no Brasil, em todas 
as suas vertentes: ampliam-se os programas já em desenvolvimento; criam-se 
novos programas nacionais de detecção precoce do câncer; institui-se um Conse-
lho Consultivo, que congrega os representantes das sociedades de especialistas 
e de instituições especializadas brasileiras. Incorporam-se ao Inca o Hospital de 
Oncologia (do ex-Inamps), o Hospital Luiza Gomes de Lemos (da Associação das 
Pioneiras Sociais) e o Pro-Onco (da Campanha Nacional de Combate ao Câncer). 
Atualmente, o Inca é auditado externamente por instituições nacionais e por uma 
instituição internacional. Além disso, já foi iniciado o Programa de Gestão pela 
Qualidade Total e estruturada uma nova coordenadoria para desenvolver, especifi-
camente, os programas de controle do tabagismo e de prevenção de outros fatores 
de risco de câncer – a Contapp. Finalmente, a crescente articulação e o reconhe-
cimento nacional e internacional do Inca resultaram na criação da Fundação Ary 
Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer - FAF, hoje, Fundação do Câncer, 
com o objetivo de apoiar o Inca financeiramente (INSTITUTO NACIONAL DE 
CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, ©2012).

As unidades Contapp e Pro-Onco são transformadas em uma única coordena-
ção responsável pela prevenção do câncer – a Conprev. Os Serviços assistenciais 
duplicados ou triplicados, nas três unidades hospitalares, são fundidos. O Hos-
pital Luiza Gomes de Lemos é transformado em Hospital do Câncer III – uma 
unidade hospitalar exclusivamente dedicada ao tratamento do câncer de mama. 
O Hospital de Oncologia passa a atender, sob o nome de Hospital do Câncer II, 
pacientes com cânceres genitais femininos. É inaugurado o prédio da Coordena-
ção de Pesquisa, e o Centro de Transplante de Medula Óssea é elevado ao status 
de coordenador nacional de sua especialidade, no âmbito do SUS (INSTITUTO 
NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, ©2012).

Em 2000, buscando expandir a capacidade de serviços oncológicos do SUS e ga-
rantir para toda a população uma assistência oncológica integral, com qualidade 
e de forma integrada, o Ministério da Saúde regulamenta o “Projeto Expande”, 
atribuindo ao Inca sua coordenação. Com esse fim, planeja-se estrategicamen-
te a criação, implantação ou implementação de centros de oncologia em hos-
pitais gerais – os já conhecidos Centros de Alta Complexidade em Oncologia, 
para a expansão da oferta de serviços diagnósticos, cirúrgicos, quimioterápicos, 
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 radioterápicos e de cuidados paliativos em áreas geográficas antes sem cobertura 
para a população local (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR 
GOMES DA SILVA, ©2012).

Em 2003, uma crise administrativa deixa as unidades assistenciais do Instituto 
parcialmente desabastecidas. A mobilização dos funcionários do Inca e a rápida 
interferência do Ministério da Saúde restabelecem a normalidade no atendimento 
aos pacientes, mas resultam também em mudanças nos processos gerenciais. 
Sob nova direção, o Inca estabelece um novo modelo de gestão, mais partici-
pativa, baseada nos princípios da ética, transparência e responsabilidade social, 
comprometida com as premissas do Sistema Único de Saúde (SUS), de universa-
lidade, equidade, integralidade e descentralização, com ampliação da garantia de 
qualidade de acesso aos serviços (<http://www1.inca.gov.br>). A História da He-
moterapia do Inca é mais do que a história de um serviço, é a história do próprio 
Instituto Nacional de Câncer (GUADAGNINO; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2001). 

Para suprir a demanda de recursos humanos no Serviço de Hemoterapia, foi 
contratada uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, bi-
ólogos, biomédicos e farmacêuticos, em 2006. Dessa forma, a Coordenação de 
Recursos Humanos do Inca comunicou que o Ministério da Saúde autorizou a 
renovação dos contratos temporários, regidos pela Lei 8.745/93, até dezembro de 
2010. Nesse sentido, a fim de minimizar o impacto na continuidade dos serviços 
prestados pelo Instituto, a Direção Geral solicitou revisão desse prazo, assim 
como a manutenção dos períodos de seis meses anteriormente acordados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa de campo foi realizada a partir de questionários respondidos pelos 
profissionais temporários, ao término do contrato, visando avaliar e identificar 
as competências adquiridas nas diversas atividades desenvolvidas no serviço de 
hemoterapia. Ao todo, dezesseis profissionais de nível superior – um (1) enfer-
meiro, dois (2) farmacêuticos, oito (8) biólogos e cinco (5) biomédicos – foram 
envolvidos na pesquisa para a avaliação das competências adquiridas no serviço 
de hemoterapia do Inca. Após a transcrição das respostas dos questionários, os 
dados foram categorizados. 

Nesse contexto, destacaram-se duas importantes categorias a serem incorporadas 
como eixos de análise – as competências requeridas e as competências desenvolvi-
das. Para a análise dos dados, foi utilizada a “técnica de análise do conteúdo temá-
tico”, conforme denominado por Turato (2003), analisando essas duas categorias 
que foram selecionadas dentro do conteúdo pelos “critérios da repetição e da 
relevância” (TURATO, 2003). Além disso, três temas mereceram um  tratamento 
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de análise por aparecerem no discurso da maioria dos entrevistados: equipe pro-
fissional, serviço de hemoterapia e motivação profissional. 

A análise foi iniciada pelos dois eixos, a partir da conceituação do modelo de com-
petências, sua apropriação pelo mundo do trabalho. Dessa forma respondeu-se 
ao objetivo que se refere à identificação das competências adquiridas pelos pro-
fissionais admitidos por contratos temporários no Serviço de Hemoterapia do 
Inca entre 2006 e 2011. 

O modelo de competências surgiu no mundo do trabalho, e foi trazido para a 
esfera educacional com o objetivo de atender, principalmente, aos anseios dos 
empregadores. Nessa perspectiva, a definição de competência e sua aplicação 
possuem uma relação dialética entre a formação dos trabalhadores e sua partici-
pação efetiva e coordenada nas modificações de suas tarefas, de seus postos de 
trabalho e de suas intervenções (ZARIFIAN, 2001). O surgimento da noção de 
competência, segundo seus defensores, deve-se não apenas às mudanças organi-
zacionais e tecnológicas nas empresas, mas também à falta de interação entre o 
sistema educativo e as necessidades do sistema produtivo e da própria sociedade. 

Perrenoud (1999) faz uma relação direta e estreita entre o modelo de competên-
cias e o mercado de trabalho, direcionando a compreensão e utilização desse 
conceito para uma perspectiva neotecnicista, com acentuada valorização da di-
mensão instrumental. O autor defende que as competências são construídas em 
função das situações enfrentadas e da capacidade de mobilizar os conhecimentos 
apreendidos, mas sem se limitar a eles. 

Quando se observaram, na pesquisa, as exigências requeridas dos profissionais 
da área da saúde, mais especificamente dos hemocentros, verificou-se que essa 
capacidade de disponibilizar os conhecimentos para resolver questões de forma 
imediata, a iniciativa de se antecipar aos problemas e o discernimento de priorizar 
tarefas fazem parte de um arsenal de competências desses trabalhadores.

Os resultados apontaram que um grande efetivo da equipe do serviço de hemo-
terapia do Inca, entre 2006 e 2011, era formado de profissionais contratados tem-
porariamente. E, a partir de 2011, houve a necessidade de realização de concurso 
público para a contratação definitiva de profissionais. Durante esse período, o 
serviço de hemoterapia do Inca investiu na identificação, capacitação e desenvolvi-
mento de competências com treinamento teórico-prático dos profissionais admi-
tidos com contrato temporário, visando à melhoria contínua na cadeia produtiva 
do ciclo do sangue, sempre com foco na segurança do doador e do paciente. No 
entanto, esses profissionais capacitados regressaram ao mercado de trabalho. 

O descompasso entre o que vinha sendo feito e o novo modelo de entrada foi 
decorrente da mudança dos critérios que vinham sendo utilizados. As competên-
cias requeridas ao trabalhador, que estavam sendo identificadas e desenvolvidas, 
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foram trocadas pelo sólido conhecimento teórico necessário para responder as 
questões objetivas utilizadas no concurso público. Vale ressaltar que alguns con-
cursados não têm experiência profissional, sendo ainda necessário capacitar e 
desenvolver competências para que possam atuar em um serviço de hemoterapia 
de alta complexidade. 

As competências profissionais são entendidas como combinações sinergéticas 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são expressas pelo desempenho 
profissional (CARBONE et al., 2005; BRANDÃO; BABRY, 2005). O desempenho 
profissional, por sua vez, é expresso pelo comportamento e por sua consequên-
cia enquanto realizações e resultados alcançados (GILBERT, 1978). Dessa forma, 
pode-se dizer que algumas competências estão relacionadas ao conhecimento 
técnico e por isso serão desenvolvidas ao longo da vida profissional. Outras são 
entendidas como competências humanas e dessa forma são inerentes ao indiví-
duo, tais como responsabilidade e iniciativa. Os entrevistados mostraram sua pre-
ocupação em relação à avaliação dessas competências, uma vez que um indivíduo 
tímido pode ser confundido com um indivíduo sem iniciativa. 

Segundo Zarifian (2001), a competência é propriedade do indivíduo e não do pos-
to de trabalho e, por ser “automobilizada”, é essencial que haja iniciativa por parte 
do indivíduo. Além disso, quando os eventos possuem uma complexidade maior, 
ultrapassam o conhecimento de um único indivíduo, tornando o trabalho mais 
coletivo. O trabalho passa a não ser visto mais como uma sequência de operações 
programadas, e esse conceito muda a maneira de encarar as tarefas profissionais, 
tornando-as cada vez mais coletivas e multidisciplinares. 

Em 2006, o serviço de hemoterapia do Inca recebeu um grupo de profissionais 
multidisciplinar, os sujeitos da pesquisa. Eles foram submetidos a um programa 
de treinamento, incluindo a coleta de sangue de pacientes, e procedimentos que 
envolviam a cadeia produtiva do ciclo do sangue. O serviço de hemoterapia adotou 
um programa de gestão por competências como alternativa visando à melhoria 
contínua na qualidade dos serviços prestados e na motivação do profissional. 

Segundo Gemelli e Filippim (2010), quanto maior o número de competências 
desenvolvidas, mais flexibilidade para a gestão. Uma equipe capacitada para atu-
ar em diversos setores da hemoterapia contribui para a melhoria na qualidade e 
eficiência do serviço prestado. Segundo os entrevistados, esse é um diferencial 
no atendimento ao doador, no qual uma equipe multifuncional é capaz de mo-
nitorar a fila, em ocasiões de maior demanda, para atuar de modo a abrir uma 
nova triagem clínica e hematológica. Tal modus operandi agiliza o atendimento e 
permite a formação de uma equipe flexível e ao mesmo tempo autossuficiente 
no atendimento ao doador. 

Outra questão que foi unanimidade entre os entrevistados é que essa flexibilidade 
permite deslocar profissionais para outros setores em períodos de férias, licenças 
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ou mesmo de acordo com a demanda. Entretanto, os entrevistados ressaltaram 
que cada setor deve ter pelo menos um profissional fixo com competências espe-
cíficas. Esse procedimento dará continuidade aos processos até que o profissional 
deslocado retorne ao setor. O deslocamento de um profissional deve obedecer a 
critérios estabelecidos pela chefia do serviço de hemoterapia. 

Foram mapeadas e analisadas 14 competências necessárias para a atuação em um 
serviço de hemoterapia: coleta de sangue de pacientes, triagem clínica e hemato-
lógica, coleta de sangue, procedimentos especiais, armazenamento e expedição, 
imuno-hematologia de doador, imuno-hematologia de paciente, exames pré-trans-
fusionais, ambulatório de transfusão, sorologia de doador, captação de doadores, 
controle de qualidade de hemocomponentes e controle de qualidade de sorologia. 

Na Quadro 1, verifica-se a descrição das competências adquiridas no serviço de 
hemoterapia do Inca pelos profissionais temporários. Segundo Ferreira et al. 
(2007), quando se avalia a categoria em que um maior número de profissionais 
fez referência a treinamento para trabalhos em ambulatório de transfusão, apa-
recem a dos técnicos de enfermagem (80%), seguida da dos enfermeiros (79%). 

Na investigação no Inca, observou-se que poucos profissionais tinham sido capa-
citados nessa área, apenas um biomédico e um enfermeiro haviam sido encami-
nhados. Quando questionados sobre o conhecimento de toda a cadeia produtiva 
do ciclo do sangue, os entrevistados foram unânimes em apontar a grande diver-
sidade de conhecimentos teórico-práticos como uma questão a ser superada, na 
atualidade, visto que cada vez mais se prioriza o especialista, e não o generalista. 

Dos 16 profissionais envolvidos no estudo, somente um profissional farmacêutico 
relata não ter adquirido nenhuma competência no Serviço de Hemoterapia do Inca. 

Os processos que mostraram desenvolvimento de competências por um maior 
número de profissionais que participaram da pesquisa (nove dos 16) foram: Tria-
gem clínica e hematológica (9) e Coleta de sangue de doador (9). 

Quadro 1 – Competências adquiridas pelos profissionais admitidos por contrato tempo-
rário, de acordo com a formação profissional

Processos Biólogo 
(n=8)

Biomédico 
(n=5)

Enfermeiro 
(n=1)

Farmacêutico 
(n=2)

Profissionais/
processo

Coleta de sangue de 
pacientes (CSP)

1 1 – – 2

Triagem clínica e 
hematológica (TCH)

4 5 – – 9

Coleta de sangue 
de doador (CSD)

4 5 – – 9

Processamento do 
sangue (OS)

3 2 – – 5

Continua
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Processos Biólogo 
(n=8)

Biomédico 
(n=5)

Enfermeiro 
(n=1)

Farmacêutico 
(n=2)

Profissionais/
processo

Procedimentos 
especiais (PE)

3 3 – – 6

Armazenamento e 
expedição (AEx)

2 2 – – 4

Imuno‑hematologia 
de doador (ID)

2 1 – – 3

Imuno‑hematologia 
de paciente (IP)

2 1 – – 3

Exames pré‑transfusionais 
(EPT)

1 2 – – 3

Ambulatório de 
transfusão (AT)

– 1 1 – 2

Sorologia de doador (SD) 3 – – 1 4
Sorologia de 
pacientes (SP)

– – – – –

Aférese (AF) – – – – –
Captação de 
doadores (CD)

1 1 1 – 3

Controle de qualidade 
de hemocomponentes 
(CQH)

1 1 – – 2

Controle de qualidade 
de sorologia (CQS)

2 1 – – 3

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Esses resultados reforçam os dados da literatura e têm como principal causa a 
Portaria Ministerial 1.353 (BRASIL, 2011a), que permite que qualquer profissio-
nal de nível superior, devidamente qualificado, capacitado e conhecedor dessa 
norma e sob supervisão médica, possa atuar na triagem clínica. Segundo essa 
norma, o serviço de hemoterapia deve conter o número adequado de profissionais 
qualificados para a realização das atividades, bem como devem estar formalmente 
documentados os pré-requisitos para a realização das funções e tarefas. Além dis-
so, o serviço de hemoterapia deve contar com programa de treinamento e capaci-
tação de pessoal, constituído de treinamento inicial e continuado relacionado com 
as tarefas específicas que são realizadas pelo profissional, e noções sobre medici-
na transfusional, boas práticas de laboratório e biossegurança (BRASIL, 2011a). 

Segundo Gemelli e Filippim (2010), na administração pública, não basta prestar 
e executar serviços, é necessário dirigir e governar em busca do bem comum e 
satisfação do coletivo. Somente uma estrutura administrativa em sintonia que vá 
além do cumprimento dos ditames legalistas, e que procure satisfazer as necessi-
dades do cidadão de forma planejada e sistemática, pode alcançar bons resultados. 

Conclusão
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As administrações públicas precisam atender às demandas com eficiência utili-
zando racionalmente os recursos, com eficácia (capacidade de atingir resultados) 
e efetividade (observando a ética cívica). Os autores concluem que para tanto são 
necessários agentes públicos qualificados com competências técnicas, humanas 
e gerenciais (GEMELLI; FILIPPIM, 2010). 

Os resultados da pesquisa apontam para o dilema que assola as empresas públi-
cas, engessadas no impasse ético de contratação por mérito técnico, mas com um 
sistema de avaliação que não prioriza a experiência e as competências desenvol-
vidas ao longo de sua vida produtiva. 

Muitos modelos de gestão de políticas de recursos humanos buscam aprimorar 
as forças de trabalho no sentido de melhorar o atendimento à população. Nes-
se sentido, faz-se necessário que a administração pública esteja empenhada em 
avançar buscando uma administração comprometida com o bem-estar da popu-
lação e com ações planejadas, além de mecanismos que valorizem o servidor, 
não esquecendo que o conhecimento, a habilidade e as atitudes necessitam de 
aprimoramento constante. Para uma administração de excelência, é muito im-
portante que as unidades de recursos humanos atuem como facilitadoras entre 
os gestores e os servidores. A integração de todas as áreas da administração é 
fundamental para auxiliar no desenvolvimento de competências, assim como o 
aprimoramento contínuo do conhecimento, da habilidade e da valorização (GE-
MELLI; FILIPPIM, 2010). 

Os resultados da pesquisa mostraram que os profissionais que ingressaram em 
2006 e foram capacitados pelo Inca regressaram ao mercado de trabalho e novos 
profissionais foram admitidos por concurso público, que avalia principalmente 
o conhecimento teórico. Alguns profissionais concursados estavam assumindo 
o seu primeiro emprego, portanto precisando, ainda, de capacitação para desen-
volver competências e atuar num serviço de alta complexidade. Nesse ponto, foi 
analisado um dos temas destacados, por aparecer na fala da maioria dos entre-
vistados (70%), referente à motivação profissional. Quando perguntado sobre os 
principais fatores de motivação profissional, os entrevistados listaram: salário, 
paixão pela profissão e condições de trabalho. No último item, estão embutidos 
cursos de atualização e desenvolvimento profissional, vínculo empregatício e ca-
racterística do gerente. 

Segundo Ferreira et al. (2007), em uma pesquisa realizada em Aquitaine (França), 
os autores identificaram várias deficiências nos conhecimentos e práxis de enfer-
meiras em atividades relacionadas à transfusão. Como resultado, foi indicado um 
programa de educação continuada para promover mudanças práticas e aumentar 
os conhecimentos nessa área. Entretanto, relacionaram o sucesso desse programa 
a dois fatores, o primeiro ligado à motivação e ao desejo de mudança e o segundo, 
ao enfoque do treinamento nas reais necessidades do profissional. 
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O resultado desse trabalho reforça os encontrados na pesquisa, na qual obser-
vou-se que desenvolvimento profissional e motivação estão intimamente relacio-
nados. Os profissionais envolvidos tiveram a oportunidade de elaborar trabalhos 
científicos e participar de congressos nos quais seus trabalhos foram apresenta-
dos. A elaboração desses trabalhos favoreceu maior visibilidade dos indicadores 
nos diversos setores do serviço promovendo melhoria contínua em cada processo. 
Essa participação mantém a equipe motivada e comprometida com a qualidade 
no atendimento ao doador, ao paciente e com a melhoria no relacionamento com 
a equipe, diminuindo o conflito interpessoal. 

Dos dezesseis (16) profissionais, nove (9) participaram de eventos científicos, 
como o Congresso de Hematologia e Hemoterapia, e quatorze (14) participaram 
de trabalhos científicos enviados para congressos. Todos sempre estiveram envol-
vidos em eventos sociais promovidos pelo serviço. 

O fato de os sujeitos da pesquisa serem contratados, temporariamente, para o 
Instituto Nacional de Câncer contribuiu para ser mais desmotivador do que mo-
tivador, uma vez que os entrevistados não se sentiam parte integrante da equipe 
e muitas vezes buscavam possibilidades profissionais que permitissem ampliar 
seus conhecimentos para que pudessem ser reintegrados no mercado de trabalho, 
após o término do contrato. 

Os outros dois temas que mereceram um tratamento de análise por serem ampla-
mente citados e considerados relevantes pelos entrevistados foram equipe profis-
sional e serviço de hemoterapia. A rotina hemoterápica é uma atividade complexa 
e sistematizada na prática médica. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) regulamenta o funcionamento dos Serviços de Hemoterapia, 
Bancos de Sangue e Agências Transfusionais, incluindo a coleta, o processamen-
to, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso 
humano do sangue e seus hecomponentes, obtidos do sangue venoso, cordão 
umbilical, da placenta e da medula óssea (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002; 2004).

Os resultados da pesquisa apontaram que os entrevistados consideram funda-
mental o serviço de hemoterapia para a área da Saúde. Segundo eles, o serviço 
de hemoterapia deve estabelecer um programa de controle de qualidade interno 
para assegurar que as normas e os procedimentos sejam corretamente executados 
e que os equipamentos, materiais e reativos funcionem corretamente. Segundo 
os entrevistados, essas são competências requeridas aos profissionais da área. E, 
enfatizam, para que todos os pontos da cadeia produtiva do ciclo do sangue sejam 
atendidos com grau de excelência, é necessário que a equipe seja multidisciplinar 
e tenha um bom relacionamento, com respeito e ética profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste trabalho foi o de identificar as competências adquiridas 
pelos profissionais admitidos por contratos temporários no Serviço de Hemote-
rapia do Inca entre 2006 e 2011. Nesse contexto, conclui-se que os profissionais 
admitidos por contrato temporário foram capacitados e adquiriram competências 
em diversas atividades da cadeia produtiva do ciclo do sangue. 

O trabalho mapeou quatorze (14) competências da equipe multidisciplinar do 
serviço de hemoterapia: coleta de sangue de pacientes, triagem clínica e hema-
tológica, coleta de sangue, procedimentos especiais, armazenamento, expedição, 
imuno-hematologia de doador, imuno-hematologia de paciente, exames pré-trans-
fusionais, ambulatório de transfusão, sorologia de doador, captação de doadores, 
controle de qualidade de hemocomponentes e controle de qualidade de sorologia. 

Todas as competências analisadas foram desenvolvidas por pelo menos dois pro-
fissionais. As competências de triagem clínica e hematológica e a coleta de sangue 
do doador foram desenvolvidas por um maior número de profissionais. 

Dos dezesseis (16) profissionais admitidos por contrato temporário, nove (9) de-
senvolveram competências na triagem clínica hematológica e na coleta de sangue 
do doador, o que contribuiu para a melhoria da qualidade no atendimento ao 
doador. Todos os dezesseis (16) profissionais adquiriram competência em pelo 
menos um processo e receberam treinamento nos procedimentos de rotina, as-
sim como foram capacitados e adquiriram competência em pelo menos uma 
atividade do Serviço de Hemoterapia. 

O fato de um maior número de profissionais (biólogos e biomédicos) ter adquiri-
do competências nas atividades de triagem clinica, hematológica e sala de coleta 
é resultado da capacitação desses profissionais nesses segmentos, o que não é 
uma prática comum nos outros serviços, embora seja permitido pela legislação 
em vigor. 

A motivação profissional também foi um tema muito discutido pelos sujeitos des-
ta pesquisa, que consideraram a capacitação profissional, incluindo participação 
em congressos e publicação de trabalhos científicos, como um fator de motivação. 
Dos dezesseis (16) profissionais, nove (9) participaram de eventos científicos, 
como o Congresso de Hematologia e Hemoterapia, e quatorze (14) participaram 
de trabalhos científicos enviados para congressos. Além disso, todos sempre es-
tiveram envolvidos em eventos sociais promovidos pelo serviço. 

A equipe profissional e o serviço de hemoterapia foram categorizados como te-
mas relevantes. Destaca-se a transformação do grupo em equipe, sobretudo com 
o maior percentual de profissionais tendo adquirido competência no processo de 
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atendimento ao doador de sangue, o que tornou a equipe autossuficiente, agili-
zando o atendimento ao doador com possibilidade de maior fidelização deste. 

Em 2011, a equipe de temporários foi subitamente substituída pelos profissionais 
concursados, com um excelente conhecimento teórico, entretanto, sem a experi-
ência prática nessa área, sendo alguns de fora do estado do Rio de Janeiro, outros 
chegando para seu primeiro emprego e a grande maioria em busca da estabilida-
de, ou seja, novamente um grupo para ser transformado em equipe. 
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INTRODUÇÃO

As tecnologias de informação e comunicação, a sociedade do conhecimento em 
rede e as novas aspirações quanto a carreiras e empregos estão modificando a 
estrutura do que antes se chamava área de recursos humanos. Na maior parte das 
instituições, esse setor ainda constitui um departamento mecanicista, sistemá-
tico, que atua, de forma restrita, nas questões legais dos vínculos empregatícios 
dos funcionários. 

Atualmente, com os novos modelos de gestão organizacional, a área de recursos 
humanos evolui no sentido de tornar-se uma Gestão de Pessoas, permitindo um 
olhar diferenciado sobre o ser humano, hoje considerado um colaborador. Sua 
atuação estratégica tem o intuito de melhorar o desempenho das atividades de-
senvolvidas na instituição, visando ao alcance da missão definida e dos resultados 
e objetivos propostos. 

No novo modelo de gestão, as pessoas são mobilizadas para a participação, têm 
maior autonomia no desempenho de suas atividades e contribuem para os pro-
cessos decisórios com seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Nesse proces-
so, a instituição se responsabiliza pela formação desses colaboradores, gerando 
ações voltadas à capacitação, ao desenvolvimento e à educação continuada.

Um fator importante no desenvolvimento da área de Gestão de Pessoas é a visão 
sistêmica sobre os processos organizacionais e as inter-relações das pessoas no 
ambiente de trabalho, possibilitando uma abordagem integral do indivíduo em 
seu ambiente profissional. 

O modelo de Gestão de Pessoas por Competências, adotado pelo governo federal, 
ao instituir a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, em 2006, por meio 
do Decreto 5.707/06, tem como base a 

gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das 
funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” 
(BRASIL, 2006, art. 2, inciso II).

Esse novo modelo de gestão requer novas competências dos gerentes e técnicos 
que atuam na área de Gestão de Pessoas. O perfil de competências delineado 
por alguns autores (GIL, 1994; BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001) prevê a 
necessidade de qualificação das equipes da área para responder aos desafios de 
recrutamento, seleção, desenvolvimento, desempenho e capacitação exigidos pe-
las organizações atuais. 

Diante das mudanças acima relacionadas, foi identificada, pelo Programa Nacio-
nal de Qualificação da Hemorrede - PNQH, a necessidade da formulação de uma 
política voltada à área de gestão de pessoas da Hemorrede Pública Nacional e à 
coleta de informações qualificadas que possam subsidiá-la. 
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OBJETIVOS

Geral:

 ► Identificar a situação atual da área de Recursos Humanos na Hemorrede 
Pública Nacional em relação a estrutura, processos e pessoas.

Específicos:

 ► Identificar o perfil dos profissionais que atuam na área de Recursos Huma-
nos nas unidades da Hemorrede Pública Nacional; 

 ► Apresentar a situação atual dos processos relacionados à área de Recursos 
Humanos no âmbito das unidades citadas; 

 ► Subsidiar o planejamento das ações de capacitação do Plano Nacional de 
Qualificação da Hemorrede. 

MARCO REFERENCIAL

Princípios e Diretrizes do SUS

Segundo a Constituição Federal, no art. 198, 
as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes:

• descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
• atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
• participação da comunidade (BRASIL, 1988, art. 198).

O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado pelo conjunto de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e mu-
nicipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complemen-
tar. O SUS foi instituído pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 
1990a), com os objetivos de: 

 ► identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

 ► formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 
social, a redução de riscos de doenças e de outros agravos, no estabelecimen-
to de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços; 

 ► assistir as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recupe-
ração da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das ati-
vidades preventivas. 
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A Constituição Federal de 1998 também contém indicações fundamentais para a 
formulação de políticas de recursos humanos para a saúde, a começar pelo reco-
nhecimento da saúde como direito de todos, cuja garantia é responsabilidade do 
Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
de promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2011b).

Tomando-a como referência, três importantes dimensões do ideário do SUS 
emergem como balizadores essenciais à formulação de políticas de recursos 
 humanos para a saúde, em termos de direcionamento, conteúdo e abrangência: 

 ► conceitual – essa dimensão expressa-se principalmente no art. 196 (BRASIL, 
1988), o reconhecimento da determinação social no risco de adoecer e de 
sofrer agravos à saúde; 

 ► ética – a saúde como direito social: as diretrizes da universalidade, integrali-
dade, equidade; um direito a ser garantido a todos os cidadãos do país; 

 ► organizacional – um sistema pluralista, regionalizado, hierarquizado, des-
centralizado, com direção única em cada esfera de governo (BRASIL, 2011b).

Tais balizadores tornam-se assim os eixos de formação e qualificação dos traba-
lhadores da área de saúde, e cabe aos profissionais da área de recursos humanos 
articular as concepções didático-pedagógicas do processo efetivo de ensino/apren-
dizagem com as estratégias e prioridades do SUS. Para isso, os profissionais da 
área de recursos humanos precisam, também, estar qualificados. 

A Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados do Brasil

A atenção hemoterápica no Brasil teve significativo avanço a partir da estrutu-
ração de bancos de sangue, iniciada na década de 1940, em Porto Alegre (RS) e 
no Recife (PE), com especial enfoque na atenção a pessoas portadoras de enfer-
midades crônicas (hemofilia e anemia falciforme, por exemplo) que faziam uso 
contínuo de componentes sanguíneos. Esse foi o modelo de referência para a 
expansão de serviços de hemoterapia no país. 

Em 1977, surge, em Pernambuco, o primeiro grande Centro de Hematologia e 
Hemoterapia, o Hemope, precursor do que hoje são conhecidos como hemocen-
tros coordenadores das redes de serviços de hemoterapia e hematologia estaduais. 

Os hemocentros coordenadores, desde então, passaram a cooperar com a ad-
ministração pública federal na articulação de uma rede nacional integrada de 
serviços de hemoterapia. O propósito da iniciativa era o atendimento à demanda 
transfusional e suprimento de hemocomponentes e hemoderivados, garantindo 
a autossuficiência do Brasil na área. 
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Em 1983, surge o Pró-Sangue, programa do governo federal que visava levar a 
todo o país o modelo de gestão de hemocentros, promovendo a concentração 
de procedimentos técnicos e administrativos para a rede de serviços de sangue, 
regionais e estaduais. 

A importância da área de sangue, expressa pelo Pró-sangue, assim como o pro-
cesso de gestão nos hemocentros ofereceram o impulso para que na VIII Con-
ferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, a política para a área de sangue 
e hemoderivados fosse considerada como essencial no campo da saúde pública. 

De modo simultâneo, o avanço científico e o desenvolvimento de tecnologias 
transfusionais vêm impulsionando a atenção hemoterápica do ponto de vista cien-
tífico e técnico, o que resultou no desenvolvimento da política nacional de sangue, 
componentes e hemoderivados, alinhada às modernas tecnologias necessárias à 
segurança e à qualidade transfusional. 

Assim, em 1988, a nova Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 
199, § 4º, determina os princípios de qualidade e segurança a serem aplicados ao 
sangue: 

Art. 199. [...] 

§ 4º A Lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remo-
ção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão 
de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização 
(BRASIL, 1988).

Em cumprimento a essas disposições constitucionais, foram definidas normas e 
regulamentações sobre as condições e os requisitos relativos 

à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, 
seus componentes e derivados, [além de] estabelecer o ordenamento ins-
titucional indispensável à execução adequada dessas atividades ( BRASIL, 
2001, ementa).

A Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001 (BRASIL, 2001), estabeleceu a Política Na-
cional de Sangue, Componentes e Hemoderivados para o Brasil, regulamentando 
a proibição da comercialização do sangue e de seus derivados e visando, entre 
outros objetivos, garantir a autossuficiência do País na produção de hemocompo-
nentes, a unificação qualitativa da hemorrede e a constituição de um Sistema Na-
cional de Sangue (Sinasan), conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 

A regulação técnico-sanitária que se seguiu, sob responsabilidade da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), atualmente em vigência, destaca a forma-
ção de redes estaduais de serviços de hemoterapia (hemorredes) e a Hemorrede 
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Nacional, conforme modelo de gestão política previsto para o Sistema Nacional 
de Sangue e Hemoderivados (Sinasan).

O Ministério da Saúde (MS), coordenador do Sinasan, como dispõe o Decreto 
nº 5.045/2004 (BRASIL, 2004), é responsável pela Política Nacional de Sangue, 
Componentes e Hemoderivados (PNSH). Nesse sentido, deve fomentar a ela-
boração de políticas estaduais da área, conforme modelo de descentralização do 
SUS, visando, ainda, garantir a qualidade do sangue e a segurança transfusional. 

Esse sistema tem impulsionado, em escala e velocidade crescentes, o desenvolvi-
mento científico e tecnológico na área proporcionando: 

 ► avanços na infraestrutura física, como adequações de instalações e equipa-
mentos dos serviços de atenção hemoterápica; 

 ► ampliação e diversificação de espaços de trabalho na área; e 

 ► atendimento à demanda dos órgãos de regulação pela adoção de permanente 
atualização das normas técnicas e da legislação sanitária referentes ao exer-
cício das atividades hemoterápicas. 

Devido à complexidade e diversidade dessa área, a formação de profissionais 
qualificados para integrar a equipe de saúde e atuar em todas as etapas do ciclo 
do sangue constitui uma prioridade nas políticas de saúde (BRASIL, 2011b).

Estrutura da Hemorrede Pública Nacional

A atenção hemoterápica e hematológica no Brasil é desenvolvida pela Hemorrede 
Pública Nacional, constituída por uma rede de serviços organizados de forma 
hierárquica, de acordo com o nível de complexidade das funções que desempe-
nham, conforme disposto na Resolução RDC nº 151, de agosto de 2001 (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001):

 ► Hemocentro Coordenador - HC: entidade de âmbito central, de natureza 
pública, referência no estado na área de hemoterapia e hematologia com a 
finalidade de prestar assistência e apoio hemoterápico e hematológico à rede 
de serviços de saúde. 

 ► Hemocentro Regional - HR: entidade de natureza pública, centro de referên-
cia em Hematologia e Hemoterapia para uma macrorregião do estado. 

 ► Núcleo de hemoterapia - NH: entidade de âmbito local ou regional, de natu-
reza pública ou privada, para atuação microrregional na área de hemoterapia 
e/ou hematologia. 

 ► Unidade de Coleta e Transfusão - UCT: entidade de âmbito local, de natureza 
pública ou privada, que realiza coleta de sangue total e transfusão, localizada 
em hospitais ou pequenos municípios. 
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 ► Unidade de Coleta - UC: entidade de âmbito local, que realiza coleta de san-
gue total, podendo ser móvel ou fixa. Se for móvel, deverá ser pública e estar 
ligada a um serviço de Hemoterapia. Se for fixa, poderá ser pública ou privada. 

 ► Agência Transfusional - AT: localização preferencialmente intra-hospitalar, 
com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador 
e receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. 

Os serviços de hemoterapia que integram a Hemorrede Pública Nacional têm o 
objetivo de garantir a qualidade do sangue que servirá para salvar vidas nos hospi-
tais e serviços de urgência e emergência do país. Acidentes, cirurgias, combate a 
infecções graves e tratamentos de doenças hereditárias são algumas das situações 
nas quais a transfusão de sangue, muitas vezes, torna-se imprescindível. 

O desenvolvimento e a organização do sistema e das redes de serviços de saúde 
estão presentes como prioridade no Plano Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde, e são objetos da atuação central da Secretaria de Atenção à Saúde. 

O conjunto de projetos voltados para organização e qualificação da gestão deve 
contribuir para a melhoria do Sistema Único de Saúde, buscando dar efetividade 
aos princípios e pressupostos do SUS, bem como apoiar as esferas de gestão para 
o desempenho de suas atribuições. 

A Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados - CGSH, área integrante do 
Departamento de Atenção Especializada - DAE, da Secretaria de Atenção à Saúde 
- SAS, do Ministério da Saúde, é responsável pela implementação da Política Na-
cional de Sangue, Componentes e Hemoderivados no Brasil, tendo como missão 
desenvolver políticas que promovam o acesso da população à atenção hematoló-
gica e hemoterápica com segurança e qualidade. 

A CGSH tem como finalidade garantir a autossuficiência do País em hemocom-
ponentes e hemoderivados e harmonizar as ações do poder público em todos os 
níveis de governo relacionados à atenção hemoterápica e hematológica. A atenção 
hemoterápica no País é operacionalizada por meio da Hemorrede Pública Nacio-
nal, composta por mais de dois mil serviços, distribuídos por níveis de complexi-
dade, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. 

Para a gestão 2008/2011, foi definida a Qualificação Técnica e Gerencial dos Ser-
viços Públicos de Hematologia e Hemoterapia como um dos eixos prioritários de 
gestão, por meio do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede - PNQH. 
A qualificação dos serviços envolve processos de trabalho que agregam qualidade 
ao ciclo do sangue e na atenção aos pacientes portadores de doenças hematológi-
cas. O resultado da primeira etapa do trabalho de diagnóstico da rede, realizada 
em 2010 nos Hemocentros Coordenadores, evidenciou a necessidade de melhoria 
e/ou implantação de cinco processos: os Planos Diretores de Regionalização de 
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Sangue e Hemoderivados; o Controle de Qualidade de Laboratórios; os Sistemas 
de Gerenciamento da Qualidade dos Serviços de Hemoterapia; a Gestão de Equi-
pamentos; e a Gestão de Pessoas. 

A qualificação da rede, para produção de hemocomponentes, e a assistência he-
matológica requerem, além de tecnologia de ponta, profissionais adequadamente 
treinados e capazes de desempenhar as suas funções de forma a garantir essa 
qualidade. 

A Gestão de Pessoas na Hemorrede Pública Nacional 

A área de Gestão de Pessoas na Coordenação-Geral do Sangue e Hemoderivados/
MS - CGSH foi implantada em 2009. As ações em andamento mostram grande 
esforço, em especial das áreas técnicas de Hematologia e Hemoterapia da CGSH, 
no que se refere aos investimentos em capacitação dos profissionais da rede. 
Apesar desses esforços, as ações são incipientes quanto aos processos de agregar, 
integrar, incentivar, desenvolver, manter e acompanhar pessoas nos ambientes 
organizacionais da Hemorrede Pública Nacional, ou seja, nos processos de gestão 
de pessoas. 

A construção da política de Gestão de Pessoas para a Hemorrede Pública Nacio-
nal vem sendo fomentada pela CGSH como uma das estratégias para o alcan-
ce da qualificação dos serviços, mas há muito ainda a se fazer objetivando sua 
consolidação. 

A área de gestão de pessoas da CGSH definiu as competências de seus profis-
sionais e vem realizando, desde 2011, um esforço contínuo no sentido de capa-
citá-los (Quadro 1).

Quadro 1 – Competências dos profissionais da área de Gestão de Pessoas da CGSH/MS

Competências Gerais 
Demonstrar conhecimento técnico no exercício de suas funções, comprometendo‑se com o 
desenvolvimento institucional da CGSH. 
Relacionar‑se com as equipes da CGSH, de forma ética e imparcial, promovendo a 
integração dos profissionais da Unidade. 
Apresentar proatividade na identificação de necessidades de desenvolvimento dos 
profissionais da CGSH. 
Competências Técnicas por Processo 
P1 – Recrutamento e Seleção de Técnicos 
Coordenar o processo de recrutamento de técnicos, de forma profissional, organizada, ética 
e imparcial, identificando perfis que contribuam para o desenvolvimento da CGSH.
P2 – Contratação e Administração de Contratos de Pessoal 
Executar o processo de contratação e administração de pessoal, com base nas normas 
técnicas do MS e na legislação trabalhista, observando prazos e a não ocorrência de erros 
na execução. 

Continua
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P3 – Educação e Desenvolvimento de Técnicos e Equipe de Apoio 
Identificar as lacunas de capacitação a partir do mapeamento de competências das equipes 
da CGSH. 
Promover a oferta de eventos de capacitação para o desenvolvimento das equipes da 
CGSH, de forma proativa e organizada, estimulando o autodesenvolvimento pessoal e 
profissional. 
Acompanhar e analisar o impacto da capacitação nos resultados da CGSH, propondo 
melhorias. 
P4 – Capacitação da hemorrede 
Planejar e executar eventos de capacitação da Hemorrede, em parceria com as áreas 
técnicas da CGSH e demais parceiros do Sinasan, de forma ágil e organizada, com base nas 
necessidades identificadas por meio do PNQH. 
Comunicar‑se verbalmente e por escrito, com clareza, educação, gentileza e correção 
ortográfica e gramatical. 

Fonte: Gestão de Pessoas/CGSH/SAS/MS.

REVISÃO DE LITERATURA 

Evolução da área de Recursos Humanos para Gestão de Pessoas 
por Competências

A área de recursos humanos surgiu com a necessidade de se contabilizar os re-
gistros dos funcionários para efeitos de pagamentos ou descontos. 

No início do século XX, o perfil do chefe de pessoal era o de um profissional in-
flexível e revestido de poder coercitivo grande, e com ações punitivas em nome 
da empresa (MARRAS, 2000).

O movimento das relações humanas, na década de 1920, traz um novo modelo 
administrativo para a gestão da relação entre empregados e empregadores, que 
inclui a preocupação com o indivíduo e suas necessidades. O chefe de pessoal não 
estava preparado para esse contexto. 

Na década de 1940, surgem os primeiros estudos sobre liderança, democracia no 
trabalho e motivação humana, e começa a ser valorizada a função de “cuidar de 
pessoal”. O chefe de pessoal ganha, então, status de gerente (MARRAS, 2000). 
Denominada de Departamento de Pessoal, a área tinha uma visão tecnicista, li-
gada às questões de registros burocráticos, fiscalização de aspectos legais e cum-
primentos de regras e normas. 

Foi somente na década de 1950 que a área recebeu o nome de Gerência de Recur-
sos Humanos, e ganhou subáreas que lhe deram amplitude de atuação, embora 
em nível tático-operacional. 

Conclusão
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O quadro 2 mostra a evolução da responsabilidade da função de pessoal nas ins-
tituições, desde o Chefe de Pessoal ao Gerente de Recursos Humanos. 

Quadro 2 – Áreas de Responsabilidade da Função de Pessoal

Funções Chefe de 
Pessoal
Até 1950

Gerente de 
Relações 
Industriais
De 1950 a 1970

Gerente de 
Recursos 
Humanos
De 1970 a 1999

Controle de Frequências 

Faltas no trabalho 

Pagamentos 

Admissões e Demissões 

Cumprimento da CLT 

Serviços Gerais 

Medicina e Higiene 

Segurança Patrimonial 

Segurança Industrial 

Contencioso trabalhista 

Cargos e salários 

Benefícios 

Recrutamento e seleção 

Treinamento 

Avaliação de desempenho 

Qualidade de vida 

Desenvolvimento gerencial 

Relações trabalhistas 

Sindicalismo 

Desenvolvimento organizacional 

Estrutura organizacional 

Fonte: Marras (2000, p. 25).

Tose (1977 apud MARRAS, 2000) destacou cinco fases na evolução do perfil do 
profissional de Recursos Humanos (Figura 1 e Quadro 3). 

Figura 1 – Fases na evolução do perfil do profissional de Recursos Humanos no Brasil 

Fonte: Marras (2000, p. 25).
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Quadro 3 – Características das fases do perfil do profissional de Recursos no Brasil

Fases Características principais

Contábil
foco nos custos da organização, os funcionários eram vistos, 
exclusivamente, sob o enfoque contábil.

Legal
preocupação centrada no acompanhamento e na manutenção das 
recém‑criadas leis trabalhistas.

Tecnicista

a função alcança status de gerência resultando em um avanço das 
relações capital e trabalho e ocorre uma ampliação do escopo de atuação 
com a inclusão de treinamento, recrutamento e seleção, cargos e salários, 
higiene e segurança no trabalho, benefícios, entre outros.

Administrativa

marco histórico nas relações entre capital e trabalho com a 
implementação do movimento sindical, há mudança na ênfase das 
relações, os procedimentos burocráticos e operacionais deram lugar a 
relações mais humanísticas.

Estratégica
introdução do planejamento estratégico, surgem as primeiras 
preocupações de longo prazo e o responsável pela área de recursos 
humanos passa a ingressar o corpo de diretoria da organização.

Fonte: Marras (2000, p. 25).

Segundo Marras (2000), as organizações estão vivendo atualmente uma experi-
ência inédita graças às mudanças drásticas nas áreas econômica, tecnológica e de 
mercado. A globalização da economia e a abertura de novos mercados obrigaram 
as organizações a rever seus conceitos e paradigmas em todos os ângulos. 

As mudanças provocaram significativas alterações nas relações de trabalho e, tam-
bém, na estruturação da área de Recursos Humanos, estimulando sua evolução 
para a área Gestão de Pessoas. 

A Gestão de Pessoas 

é o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que 
influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. Assim, todos 
os gerentes são, em certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos eles 
estão envolvidos em atividades como recrutamento, entrevistas, seleção e 
treinamento (CHIAVENATO, 2005, p. 6).

Dessa forma, as contingências atuais no mundo do trabalho exigem que cada 
administrador – seja ele um diretor, gerente, chefe ou supervisor – esteja apto 
a desempenhar as quatro funções que constituem o processo administrativo, a 
saber: planejar, organizar, dirigir e controlar (CHIAVENATO, 2005).

Nesse contexto, é necessário o estabelecimento de uma política de valorização 
do bem maior da instituição de saúde, que são as pessoas que a compõem, con-
substanciada nos princípios do SUS, buscando uma gestão de qualidade, com 
a valorização do trabalho como um instrumento importante para a atenção à 
saúde e a criação de vínculos dos trabalhadores com a população e com a própria 
instituição. 
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Essa política reforça a ideia de que os trabalhadores são sujeitos ativos e partici-
pativos e que 

constituem a base para a viabilização e implementação dos projetos, das 
ações e serviços de saúde disponíveis para a população. Reitera que a 
utilização dos avanços tecnológicos e da alta tecnologia não substitui a 
atuação de um trabalhador de saúde na função essencial de atendimento 
àqueles que necessitam de atenção (BRASIL; CONSELHO NACIONAL 
DE  SAÚDE, 2005, p. 20).

A figura 2 mostra o macroprocesso Gestão de Pessoas e os processos relacionados 
à área. 

Figura 2 – Processos de Gestão de Pessoas 

Fonte: Chiavenato (2005). 

Esses processos devem servir como base para o desenvolvimento da Política de Ges-
tão de Pessoas, tendo um componente legal e institucional, pautado em leis e nor-
mas, de caráter objetivo, mas também um componente subjetivo, considerando-se 
as relações interpessoais, baseadas em sensações e percepções (MALIK, 1998).

A Gestão de Pessoas parte de uma visão integrada dos seres humanos e dos pres-
supostos fundamentais que influenciam seu comportamento, considerando as 
expectativas da instituição. 

A atuação dessa área engloba, além das atividades burocráticas e mecanicistas da 
equipe de trabalho, responsabilidades vinculadas ao planejamento estratégico da 
instituição, à capacitação da força de trabalho, à promoção do compartilhamento 
de conhecimentos, ao desenvolvimento das habilidades e à forma como serão 
alcançados os objetivos e metas institucionais. 

127

parte ii – gestão de pessoas

Perfil da área de recursos humanos da hemorrede pública nacional



O planejamento da área deve estar alinhado ao planejamento estratégico da insti-
tuição, de forma a direcionar as ações para os objetivos e metas organizacionais. 

Subsistemas de Gestão de Pessoas

Segundo Marras (2000), o sistema de gestão de pessoas compõe-se de um con-
junto de subsistemas que respondem, individualmente, pelas funções desempe-
nhadas na área. 

Recrutamento e seleção

É responsável pela captação e triagem de profissionais no mercado, pela seleção 
e encaminhamento desses profissionais para a instituição.

O recrutamento é uma atividade que tem por finalidade a captação de recursos 
humanos interna ou externamente à instituição. O processo de recrutamento 
e seleção é mais efetivo nas instituições que possuem descrição dos cargos, na 
qual há referência aos conhecimentos, habilidades e capacidades de execução do 
trabalho, características exigidas do profissional que irá ocupar o cargo proposto. 

A seleção é uma atividade que tem por finalidade escolher o candidato, dentre 
os recrutados, para o atendimento das necessidades da instituição. O processo 
baseia-se na análise comparativa entre as exigências do cargo, se houver, e as ca-
racterísticas do candidato. A seleção poderá ser realizada com a ajuda de dois ins-
trumentos: a entrevista – na qual é feita, também, uma análise  comportamental 
– e a aplicação de testes diversos de aferição. 

Treinamento e desenvolvimento

O treinamento produz um estado de mudança no conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes (CHA) de cada funcionário, uma vez que implementa e 
modifica a bagagem particular de cada um. 

Alguns especialistas fazem a distinção entre treinamento e desenvolvimento. 
No treinamento, há uma abordagem mais focalizada, orientada para questões 
concernentes ao desempenho em curto prazo, enquanto no desenvolvimento o 
propósito é orientado para ampliar as habilidades dos indivíduos para futuras 
responsabilidades (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003).

De acordo com o Decreto nº 5.707/06, que instituiu a Política Nacional de De-
senvolvimento de Pessoal para o Executivo Federal, capacitação é o processo per-
manente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o 
desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento 
de competências individuais (BRASIL, 2006, art. 2, inciso I). 
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Os programas de capacitação devem complementar as práticas de recrutamento 
e seleção e criar oportunidade para o aprimoramento das qualificações. 

O processo de capacitação segue, basicamente, o fluxo descrito na Figura 3: 

Figura 3 – Etapas do processo de capacitação 

Fonte: Marras (2000, p. 150).

O diagnóstico apresenta o levantamento de necessidades de capacitação da força 
de trabalho que subsidiará o planejamento das ações. Cabe ao planejamento orga-
nizar as prioridades de capacitação, de acordo com a disponibilidade orçamentá-
ria, e elaborar a programação. A execução é a prática do que foi programado com 
base nas necessidades de capacitação identificadas. Na avaliação, são mensurados 
os resultados obtidos com a capacitação ofertada. É feita uma análise comparativa 
entre o planejado ou o esperado pela instituição e o resultado da avaliação. 

Remuneração ou Cargos e Salários

A função de remunerar é uma das mais importantes da área de Gestão de Pes-
soas. Nesse sentido, precisa ser estabelecida de forma estratégica, de forma a 
aumentar a motivação do funcionário e estimular seu crescimento, bem como 
alinhar seus esforços aos objetivos e metas institucionais. 

O salário não é o único componente remuneratório de contraprestação do traba-
lho. A remuneração poderá ser composta com o acréscimo de benefícios, adicio-
nais, horas extras, gratificações, bônus, comissões. Há, também, a recompensa 
não financeira que inclui programas de reconhecimento do funcionário, como 
horário de trabalho flexível. Um componente importante do composto da remu-
neração é o valor atribuído ao cargo. Infelizmente o sistema deixa de recompensar 
os funcionários por suas habilidades, pelo conhecimento que possuem e não os 
incentiva ao aprendizado. 
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Higiene e Segurança do Trabalho

É uma área extremamente importante pela responsabilidade de se preservar a 
vida dos funcionários e possibilitar a continuidade do trabalho com índices de 
produtividade adequados. Responde pela higiene e segurança do trabalho, tanto 
na prevenção como na correção de ocorrências. 

Para os servidores públicos, regidos pela Lei nº 8.112/90, a segurança do trabalho 
encontra-se na Seção VI, conforme artigos abaixo: 

Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido 
pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribui-
ções do cargo exercido. 

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exer-
cício do cargo; 

II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 

Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento 
especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos 
públicos. 

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial cons-
titui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem 
meios e recursos adequados em instituição pública. 

Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogá-
vel quando as circunstâncias o exigirem (BRASIL, 1990b).

A instituição deve garantir os padrões de segurança e de saúde para sua equipe de 
trabalho. Deve proporcionar um ambiente que proteja os funcionários de danos 
físicos, condições insalubres e atos inseguros de outras pessoas. 

Gestão de Pessoas na Administração Pública

Atualmente, na grande maioria das organizações públicas, a área responsável pela 
gestão de pessoas tem uma rotina baseada nas atividades que são fruto das rela-
ções de trabalho (antigo departamento de pessoal); de forma pontual, desenvolve 
ações voltadas à capacitação. 

Em decorrência do não conhecimento por parte dos profissionais de gestão de 
pessoas da abrangência de atuação da sua área, a operacionalização das ativi-
dades, muitas vezes, é reativa, são desenvolvidas de acordo com a demanda da 
organização. 

Além disso, nem sempre é considerado o desempenho das atividades executadas, 
ou seja, o trabalho realizado com qualidade, direcionado ao alcance dos objeti-
vos e metas da instituição. Isso implica pouca motivação para os colaboradores 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

130



 atingirem seu desempenho máximo e reflete, também, a falta de mecanismos 
para o desenvolvimento contínuo do profissional. 

As práticas e as mudanças organizacionais dependem, sobretudo, do comprome-
timento das pessoas com as novas propostas organizacionais. 

Segundo Milkovich e Boudreau (2000), a gestão de pessoas pode ser entendida 
como “decisões integradas que formam as relações de trabalho; sua qualidade 
influencia diretamente a capacidade da organização e de seus empregados em 
atingirem objetivos”. 

O responsável pela área deve atuar como parceiro de sua equipe visando à con-
cretização das estratégias institucionais delineadas para assegurar a efetividade 
organizacional. Nesse sentido, é importante levar em consideração algumas con-
dições: 

 ► delineamento de funções alinhadas às estratégias; 

 ► implantação e manutenção de um ambiente de trabalho satisfatório e seguro; 

 ► elaboração de políticas eficazes de atração, retenção do capital humano, qua-
lificação, gestão do desempenho e da remuneração. 

Os gestores devem-se empenhar na transformação dos conhecimentos, habili-
dades e atitudes das pessoas que integram a instituição em níveis crescentes de 
excelência. 

Há um ponto a ser destacado: a descontinuidade dos cargos de chefia da área 
de gestão de pessoas, que gera um grande impacto nos resultados do trabalho. 
Nem sempre a chefia da área é ocupada por um profissional com conhecimentos 
qualificados dos temas pertinentes. 

O relatório da Conferência Nacional de Recursos Humanos preconiza que “o 
papel da gestão de pessoas em um Brasil próspero é ter mecanismos que possibi-
litem aos servidores atingirem suas metas e que elas se coadunem com as metas 
da sociedade [...]” (BRASIL, 2009, p. 52).

Para isso, a formação de interlocutores – incluindo gestores da área e coordena-
dores de capacitação, para a construção e aplicação de um modelo de gestão de 
pessoas – é uma tarefa absolutamente necessária para a geração de uma massa 
crítica. O desenvolvimento dessa iniciativa aumenta a capacidade operacional 
para a condução dos processos nas instituições e para a reflexão acerca das ca-
racterísticas e especificidades do modelo de gestão de pessoas por competências, 
adotado no setor público, desde o Decreto nº 5.707/06 (BRASIL; INSTITUTO 
NACIONAL..., 2006). 

131

parte ii – gestão de pessoas

Perfil da área de recursos humanos da hemorrede pública nacional



Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – Decreto nº 5.707/2006

O Decreto nº 5.707/2006, que instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvol-
vimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e funda-
cional, tem as seguintes finalidades:

• melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos pres-
tados ao cidadão;

• desenvolvimento permanente do servidor público;

• adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 
instituições, tendo como referência o plano plurianual (PPA); 

• divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; 

• racionalização e efetividade dos gastos com capacitação (BRASIL; 
 INSTITUTO NACIONAL..., 2006, art. 1º). 

A nova legislação trouxe um grande incentivo às iniciativas de capacitação por 
parte das instituições, mediante o aproveitamento das habilidades e conhecimen-
tos dos funcionários. 

De acordo com o decreto, eventos de capacitação são cursos presenciais e a distân-
cia, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, 
seminários e congressos que contribuam para o desenvolvimento do servidor e 
que atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional. 

Abaixo, são destacadas as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoal (PNDP): 

 ► incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação vol-
tadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais; 

 ► assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou exter-
namente ao seu local de trabalho; 

 ► promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exer-
cício de atividades de direção e assessoramento; 

 ► incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias 
instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de 
servidores de seu próprio quadro de pessoal; 

 ► estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, en-
tendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, 
ao longo de sua vida funcional; 

 ► incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a 
promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública fe-
deral direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação nessas 
atividades; 
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 ► avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; 

 ► elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as defi-
nições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas; 

 ► promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de 
capacitação. 

A PNDP se apoia em três instrumentos: o plano anual de capacitação, o relatório 
de execução do plano anual de capacitação e o sistema de gestão por competências. 

O sistema de gestão por competências elabora um plano anual de capacitação de 
acordo com as lacunas identificadas quando pesquisados os conhecimentos, as 
habilidades e as atitudes dos servidores. 

Como incentivo, a PNDP trouxe a oportunidade de licença para capacitação, con-
cedendo ao servidor, após cada quinquênio de efetivo exercício, a possibilidade de 
solicitar licença remunerada, por até três meses, ao dirigente máximo do órgão ou 
da entidade onde se encontrar em exercício, para participar de ação de capacitação. 

Ao adotar o conceito de gestão por competências, as organizações públicas têm o 
desafio de estabelecer um novo referencial teórico e metodológico para a gestão 
do desenvolvimento dos recursos humanos. Essa abordagem inclui entre seus 
objetivos a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos 
das instituições, o desenvolvimento permanente do servidor público e a raciona-
lização e a efetividade dos gastos com capacitação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em relação ao método, a pesquisa utilizou o levantamento de dados por meio de 
questionário eletrônico, para obtenção de informações que permitissem identifi-
car, analisar e demonstrar qual é o perfil do Profissional de Recursos Humanos 
das unidades da Hemorrede nacional e em que contexto organizacional ele atua. 

A pesquisa foi realizada com os responsáveis pelas áreas de RH/Departamento de 
Pessoal das unidades e com os funcionários que trabalham nessas áreas. 

Tipo de estudo 

A metodologia de pesquisa foi exploratória e analítica, dividida em três etapas: 

 ► análise bibliográfica;

 ► pesquisa de campo, com coleta dos dados, por meio de questionário eletrônico; 

 ► tabulação, análise e comentários dos dados coletados. 
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Amostra 

A amostra foi constituída por funcionários das áreas de Recursos Humanos dos 
27 Hemocentros Coordenadores do País, um para cada Unidade Federada, e mais 
cinco procedentes da hemorrede do Estado de São Paulo, totalizando 32 serviços 
de hemoterapia e hematologia. 

Instrumento de coleta de dados 

Para a coleta de dados, foi utilizado questionário eletrônico, estruturado com per-
guntas fechadas e abertas. Os modelos, aplicados a dois grupos de respondentes, 
foram elaborados pelo próprio autor. 

O questionário 1, dirigido aos responsáveis pela área de Recursos Humanos, foi 
composto de três blocos de questões: informações sobre a instituição (unidade 
da Hemorrede) (6), atividades da área de RH (26) e estrutura da área de RH (8).

O Questionário 2, dirigido ao responsável pela área e funcionários que trabalha-
vam na área de Recursos Humanos, incluiu 17 questões. 

O link eletrônico dos questionários foi distribuído aos participantes via e-mail. 

Armazenamento e processamento dos dados 

O questionário foi aplicado, via web, por meio da ferramenta FormSUS, disponi-
bilizada pelo Datasus/Ministério da Saúde para criação de formulários. Constitui 
um serviço com normas de utilização definidas, compatível com a Política de 
Informação e Informática do SUS. As informações foram armazenadas na fer-
ramenta FormSUS. Posteriormente, foi realizado o processamento dos dados no 
programa Excel para tabulação e elaboração de gráficos.

Análise dos dados 

O material foi analisado de maneira a identificar e agrupar o conteúdo em cada 
assunto pesquisado, tendo como referência a frequência dos dados levantados. 

Aspectos éticos 

Foi disponibilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido informando 
os objetivos da pesquisa e garantindo o sigilo quanto aos dados e à identidade das 
instituições pesquisadas. Para facilitar sua devolução, o termo foi enviado com 
porte pago pelo Correio.

O FormSUS contribui com as diretrizes da Política Nacional de Informação e In-
formática relativas à democratização das informações e à transparência na gestão 
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pública, permitindo acesso responsável, respeitados os preceitos éticos, a dados 
individuais identificados, garantindo a privacidade e confidencialidade.

RESULTADOS 

Perfil dos serviços

A adesão à pesquisa resultou em 71,20% (23/32 serviços) (Figura 4). Segundo 
o modelo de gestão, 52,17% dos serviços possuíam natureza jurídica estadual; 
17,39%, estadual com unidades municipalizadas; 21,74%, fundacional e 8,70% es-
tavam vinculados a universidades, como é o caso de Campinas (SP) e Marília (SP). 

Figura 4 – Participação dos representantes da área de recursos humanos dos Hemocen-
tros Coordenadores do País e da Hemorrede de São Paulo na pesquisa
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Perfil dos profissionais que atuam na área de Recursos Humanos

Os resultados sobre o perfil dos profissionais se referem aos 92 questionários 
respondidos. 
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Área de Atuação 

Os profissionais da amostra estavam vinculados às seguintes áreas de atuação: 
Setor de Pessoal (38,04%), Treinamento e Capacitação (13,04%) e outras áreas de 
Recursos Humanos (48,91%) (Figura 5).

Figura 5 – Distribuição da amostra segundo área de atuação

13,04% 

38,04% 

48,91% 
Treinamento e capacitação 

Setor de pessoal 

Outras áreas de RH 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Função 
O público alvo da pesquisa está dividido em responsáveis pela área (29,35%) e 
funcionários da área (70,65%) (Figura 6). Apesar de a adesão ter sido de 23 hemo-
centros estaduais, foram identificados 27 responsáveis pela área de RH. Infere-se, 
portanto, que, em alguns casos, houve mais de um responsável, possivelmente 
exercendo funções mais especializadas em setores como o de pessoal ou o de trei-
namento e capacitação. Houve ainda os serviços que não apresentaram estrutura 
de Recursos Humanos utilizando a área da Faculdade de Medicina à qual estão 
vinculados, como é o caso do Hemocentro de Marília/SP. 

Figura 6 – Distribuição da amostra segundo função

70,65% 
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Fonte: Dados coletados pelo autor.
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Faixa Etária

Aproximadamente 60% dos responsáveis pela área de Recursos Humanos e 35% 
dos funcionários tinham entre 41 e 50 anos (Figuras 7 e 8)

Figura 7 – Distribuição dos responsáveis pela área de RH segundo faixa etária
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 8 – Distribuição dos funcionários segundo faixa etária.
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Sexo

Aproximadamente 81% dos responsáveis pela área de RH e 77% dos funcionários 
são do sexo feminino (Figuras 9 e 10).
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Figura 9 – Distribuição dos responsáveis pela área de RH segundo sexo

18,52% 

81,48% 

Masculino 

Feminino 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 10 – Distribuição dos funcionários segundo sexo
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Escolaridade 

No que se refere à escolaridade, o nível foi bastante satisfatório. Do total de res-
pondentes, 72,83% tinham nível superior e, entre esses, 32,61% possuíam curso 
de pós-graduação e 4,35% tinham o grau de mestre. 

Do total de responsáveis pela área, 85,19% tinham nível superior e, entre esses, 
40,74% tinham pós-graduação e 11,11%, mestrado. Aproximadamente 68% dos 
funcionários tinham nível superior e, entre esses, 29,23% tinham pós-graduação 
e 1,54%, mestrado (Figuras 11 e 12).

Mais de 70% dos responsáveis pela área e também dos funcionários não tinham 
habilidades em outros idiomas além do português. 
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Figura 11 – Distribuição dos responsáveis pela área de RH segundo escolaridade
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 12 – Distribuição dos funcionários segundo escolaridade
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Capacitação com carga horária maior ou igual a 40 horas 

As oportunidades de capacitação apresentaram-se de forma diferenciada em rela-
ção aos responsáveis pela área e aos funcionários. Os responsáveis se beneficiam 
mais com as oportunidades de participação em eventos de capacitação oferecidos 
pela instituição do que os funcionários. É importante ressaltar as limitações orça-
mentárias dos estados para promover ou oportunizar eventos de desenvolvimento 
profissional (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13 – Distribuição dos responsáveis pela área de RH segundo a iniciativa para re-
alização de capacitações

66,67% 

33,33% 

Institucional 

Própria 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 14 – Distribuição dos funcionários segundo a iniciativa para realização de 
capacitações

32,43% 

67,57% 

Institucional 

Própria 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Registro em entidade de classe

A grande maioria dos responsáveis pela área possuía registro em entidade de clas-
se (56%), enquanto 38,10% dos funcionários possuem o registro. O quantitativo 
de profissionais de nível médio (32,31%) no grupo dos funcionários apresenta o 
menor percentual de registro. Do total de profissionais de nível superior (67,69%), 
um pouco mais da metade informou ter o registro (Figuras 15 e 16). 
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Figura 15 – Distribuição dos responsáveis pela área de RH segundo registro em entidades 
de classe

56,00% 

44,00% 
Sim 

Não 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 16 – Distribuição dos funcionários segundo registro em entidades de classe

38,10% 

61,90% 

Sim 

Não 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Cargo 

Tanto os responsáveis de área quanto os funcionários apresentaram uma elevada 
proporção de servidores efetivos na área de recursos humanos nos serviços pes-
quisados (Figuras 17 e 18). 
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Figura 17 – Distribuição dos responsáveis pela área de RH segundo a natureza do cargo 
ocupado

76,92% 

19,23% 

3,85% 

Efetivo 

Comissionado 
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 18 – Distribuição dos funcionários segundo a natureza do cargo ocupado

70,31% 

9,38% 

4,69% 

15,63% 
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Terceirizado 

Contrato temporário (SES)

Outros 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Vínculo 

A análise dos vínculos confirmou os dados apresentados no quesito Cargo. Mais 
de 70% dos responsáveis pela área e dos funcionários possuem vínculo efetivo 
com a instituição na qual trabalham (Figuras 19 e 20). 
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Figura 19 – Distribuição dos responsáveis pela área de RH segundo a natureza do vínculo 
institucional

77,78% 

7,41% 

14,81% 

0% 
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Outros 

Contrato temporário (SES)
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 20 – Distribuição dos funcionários segundo a natureza do vínculo institucional
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Valor total líquido da remuneração 

Quanto à remuneração, 76,92% dos responsáveis pela área recebiam mensalmen-
te salário líquido acima de 2 mil reais. Dentro do universo total, 15,38% recebem 
acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos mensalmente (Figura 21).

É importante fazer uma análise, em paralelo, com a jornada de trabalho, visto que 
a remuneração é proporcional ao tempo de dedicação ao trabalho. Foi identificado 
que 70,37% têm uma carga horária de 40 horas semanais. 

Em algumas situações, há a inclusão de um valor referente à gratificação no va-
lor líquido mensal. Dos responsáveis de área, 65,38% recebe esse adicional em 
função de atribuições de chefia. 
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A situação dos funcionários da área é bem diferente, pois 71,43% recebem um 
valor mensal de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) líquidos, mesmo com 60,94% 
apresentando uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Quanto à gratifica-
ção, apenas 31,75% têm o acréscimo na remuneração (Figura 22). 

Figura 21 – Distribuição dos responsáveis segundo o valor total líquido da remuneração
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R$4.001,00 a R$5.000,00 
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 22 – Distribuição dos funcionários segundo o valor total líquido da remuneração
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R$4.001,00 a R$5.000,00 
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Tempo de experiência profissional na área de Recursos Humanos e tempo de 
experiência na área de Recursos Humanos na instituição na qual trabalha 

O tempo de experiência tanto dos responsáveis quanto dos funcionários foi seme-
lhante quando analisados na área de atuação e na instituição na qual trabalham. 
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Os dados obtidos permitem afirmar que a primeira experiência dos profissionais 
pesquisados na área de Recursos Humanos foi na Hemorrede Pública Estadual. 
Percebe-se que a grande maioria dos responsáveis (81,84%) e dos funcionários 
(67,69%) possui experiência profissional na área de Recursos Humanos há mais de 
4 anos e, se levado em consideração o tempo de serviço, pode-se afirmar que existe 
um nível de conhecimento satisfatório sobre as atividades da área (Figuras 23 e 24). 

Figura 23 – Tempo de experiência profissional dos responsáveis na área de Recursos Hu-
manos e tempo de experiência na área de Recursos Humanos na instituição na qual trabalha 
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Fonte: Dados coletados pelo autor.

Figura 24 – Tempo de experiência profissional dos funcionários na área de Recursos Hu-
manos e tempo de experiência na área de Recursos Humanos na instituição na qual trabalha 
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Fonte: Dados coletados pelo autor.
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Estrutura Organizacional da Hemorrede Pública Nacional na 
área de Recursos Humanos, Treinamento e Capacitação

Dados gerais da instituição

A Hemorrede Pública Nacional não apresenta padronização das áreas que desen-
volvem atividades de gestão de pessoas. Apenas 13,04% possuem um Departa-
mento de Recursos Humanos, 39,13% têm Setor de Recursos Humanos e 47,83% 
encontram-se nas diversas nomenclaturas dadas à área pesquisada, levando em 
consideração que nem todos os serviços têm área de pessoal dentro da sua estru-
tura organizacional. 

Nos hemocentros de Campinas/SP e Marília/SP, as atividades de pessoal são 
desenvolvidas pelas universidades às quais os hemocentros estão vinculados. 

Mesmo diante da diversidade apresentada das áreas, 63,64% têm a administração 
de pessoal subordinada a um Departamento de Recursos Humanos. 

Atividades de recursos humanos

As áreas de Recursos Humanos trabalham, em média, com equipes de 6 funcio-
nários, com exceção de Campinas/SP e Marília/SP, que utilizam os serviços da 
universidade. 

Com o total de funcionários acima apresentado, 56,52% dos serviços informaram 
ter uma equipe com pessoal em número suficiente para desenvolver as atividades. 

As atividades de treinamento e capacitação são desenvolvidas em 60,78% dos 
serviços em um departamento específico, o que demonstra a importância que a 
instituição dá ao desenvolvimento dos seus funcionários. 

A origem dos recursos utilizados para ações voltadas a treinamento e capacitação 
é diversa. As Hemorredes Estaduais contam com recursos federais (13,64%), 
recursos próprios (22,73%), recursos concedidos pelas Secretarias Estaduais de 
Saúde SES (36,36%) e outros (27,27%). Na opção Outros, estão os serviços que 
possuem mais de uma fonte de recursos, dentro dos já citados (Figura 25). 
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Figura 25 – Fonte dos recursos utilizados para ações voltadas a treinamento e capacitação

13,64% 

22,73% 

36,36% 

27,27% 

Recursos federais 

Recursos próprios 

Secretaria Estadual de Saúde 

Outros 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Dos serviços pesquisados, 66,67% dos hemocentros coordenadores desenvolvem 
uma política de Recursos Humanos voltada para toda a hemorrede estadual e 
33,33% trabalham apenas para si. 

Um ponto positivo a ser destacado é que 72,73% dos hemocentros programam 
suas atividades de treinamento e capacitação baseadas no levantamento de ne-
cessidades de capacitação ou Plano Anual de Capacitação - PAC. Infere-se que há 
um planejamento para o desenvolvimento do corpo funcional das instituições, 
em que são levantadas as necessidades de capacitação de acordo com as atividades 
desenvolvidas, de forma a sanar uma lacuna de competência identificada. 

Muitas das capacitações são ofertadas mediante disponibilidade orçamentária. 
Há necessidade de aprovação do evento de capacitação pela direção da instituição. 

No caso do Hemocentro de Mato Grosso, o levantamento de necessidades de 
capacitação é realizado pela Secretaria de Estado de Saúde. 

No Hemocentro do Rio Grande do Norte, as capacitações têm por base a avaliação 
de desempenho. 

O Hemocentro de Roraima utiliza, também, a plataforma Telelab, de educação a 
distância, em que os cursos de treinamento são oferecidos nos locais de trabalho 
do treinando, permitindo a permanência do profissional no trabalho, sem custos 
de transporte e diárias e ainda sem alterar a sua rotina. 

As oportunidades de capacitação, na sua maioria, são externas (52,17%), enquan-
to 47,83% são internas. Para as externas, são estabelecidos critérios de participa-
ção em 90,48% dos serviços. 
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Em 60% dos serviços pesquisados, não há acesso diferenciado às oportunidades 
de capacitação, considerando os diversos tipos de vínculo existentes na institui-
ção. Um ponto a ser levado em consideração é a ausência de um sistema de 
medição de eficácia das capacitações realizadas. Somente 36,36% dos serviços 
trabalham com avaliação de eficácia. 

O Hemocentro do Rio Grande do Norte faz a medição 60 dias após os eventos de 
capacitação. 

No Hemocentro de Roraima é realizado um teste pós-curso para avaliação. Nos 
serviços pesquisados, 52,17% praticam avaliação de desempenho. 

Quanto às atividades referentes ao recrutamento, avaliação e seleção de profis-
sionais, 54,55% dos serviços informaram não possuir processos padronizados 
para recrutar, avaliar e selecionar profissionais de acordo com as necessidades 
da instituição. 

A seleção de profissionais é realizada pela área de recursos humanos, e pode con-
tar com a participação do responsável pela área de destino do novo funcionário, 
com a participação da direção, ou ser realizada com a participação do responsável 
e a direção, conforme demonstra a Figura 26. 

Figura 26 – Processo de seleção de profissionais para a área

30% 
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Com a participação da
área de destino do
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área de destino do novo
funcionário e da direção  

Com a participação da direção 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

As responsabilidades de cada profissional estão definidas e atualizadas em um 
documento de descrição de cargos em 91,30% dos serviços. Infere-se haver um 
alto nível de organização das instituições nessa área. Isso facilita o processo de 
acolhimento de novos colaboradores, visto já existir uma definição das responsa-
bilidades a serem assumidas. 
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Foi observado que em 81,82% delas há um programa formalizado para o acolhi-
mento e treinamento dos novos colaboradores. 

O mapeamento de competências não está totalmente implantado na Hemorrede 
Pública Nacional, só é desenvolvido em apenas 36,36% dos serviços. Não há um 
sistema formalizado de recompensa e/ou reconhecimento para os funcionários 
em 78,26% dos serviços. Entre os 21,74% que informaram trabalhar com um 
sistema de recompensas, há Plano de Cargos e Salários, Prêmio de Incentivo, 
Gratificação de Desempenho Institucional e Prêmio de Desempenho. 

Em 47,83% dos serviços não há um Programa de Saúde Ocupacional. Foi identi-
ficada em 52,17% dos serviços a existência de programas – 21,74% desses abran-
gem somente os funcionários com vínculo empregatício formal, e 30,43% abran-
gem todos os funcionários, independentemente do vínculo. 

Não há indicação, em 72,73% dos serviços, de um mecanismo formal de avaliação 
de satisfação dos funcionários. As ferramentas utilizadas nos 27,27% que infor-
maram avaliar a satisfação dos funcionários são a Pesquisa de Clima Organiza-
cional e Canal do Colaborador. 

Em relação às atividades sociais ou de ginástica laboral para os funcionários, 
52,17% dos serviços informaram disponibilizá-las para sua equipe de trabalho. 
Entre as atividades citadas, estão: ginástica laboral, confraternizações das datas co-
memorativas, comemorações dos aniversariantes, ações educativas, coral de vozes. 

Atividades da área de pessoal 

A maioria dos serviços trabalha com um sistema informatizado de pessoal 
(60,87%). Em 78,26% dos serviços há um computador para cada funcionário. O 
uso dos crachás para identificação dos funcionários é apresentado num grande 
percentual, 95,65%. 

A área se mostra organizada quando 91,30% dos serviços afirmam trabalhar com 
procedimentos operacionais padronizados (POPs) disponíveis, atualizados e re-
vistos, no mínimo, uma vez por ano. 

Em 100% dos serviços pesquisados há um documento/planilha de controle dos 
funcionários por setor e cargo, além de se ter organizado, por funcionário, uma 
pasta funcional, independentemente do tipo de vínculo empregatício. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados coletados e analisados evidenciam que o perfil do profissional de RH da 
Hemorrede Pública Nacional se caracteriza, de forma geral, por: 
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 ► bom nível de escolaridade, alto percentual de profissionais com nível supe-
rior, baixo percentual de conhecimento em idiomas; 

 ► alto percentual de profissionais que possuem cargo e vínculo efetivos;

 ► diferença na oportunidade de participação em eventos de capacitação para 
os responsáveis pela área em detrimento dos funcionários que nela atuam;

 ► presença marcante de profissionais na faixa etária entre 40 a 50 anos, preva-
lência de profissionais do sexo feminino;

 ► tempo de experiência na área de RH acima de quatro anos.

Quanto à situação das atividades da área de RH, os resultados demonstram que: 

 ► a política de Recursos Humanos é desenvolvida, na maioria dos serviços, para 
toda a Hemorrede Estadual;

 ► a maioria dos serviços trabalha com um departamento específico para o de-
senvolvimento de atividades de capacitação, baseadas no levantamento de 
necessidades de capacitação ou Plano Anual de Capacitação - PAC;

 ► a maioria dos serviços pesquisados não possui processos padronizados para 
recrutar, avaliar e selecionar profissionais de acordo com as necessidades da 
instituição;

 ► quase a metade dos serviços não possui um Programa de Saúde Ocupacional 
organizado.

Os dados coletados permitem ainda subsidiar o planejamento de capacitação da 
Hemorrede Pública Nacional, ao evidenciar que: 

 ► os eventos de capacitação planejados devem levar em consideração a faixa 
etária predominante entre os responsáveis pela área e os funcionários (40 
a 50 anos), o que determina a escolha das estratégias didático-pedagógicas; 

 ► o alto nível de escolaridade também deve ser levado em consideração, uma 
vez que igualmente determina as estratégias didático-pedagógicas; 

 ► o número de eventos de capacitação planejados para os funcionários da He-
morrede Pública Nacional, como oportunidades oferecidas pela instituição, 
deve ser aumentado, em função dos objetivos de qualificação profissional e 
valorização do colaborador; 

 ► as capacitações são ofertadas de acordo com a disponibilidade orçamentária; 

 ► a experiência profissional na área de Recursos Humanos de mais de quatro 
anos, apresentada pela maioria dos profissionais respondentes, deve ser con-
siderada como um incentivo à elaboração de um plano de desenvolvimento 
contínuo para esses profissionais, o que facilitará o aperfeiçoamento da Ges-
tão de Pessoas na Hemorrede;
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 ► embora não exista padronização nas áreas que desenvolvem atividades de 
recursos humanos, 60,78% dos serviços possuem as atividades de capacitação 
desenvolvidas em um serviço específico, o que pode facilitar a implantação de 
um modelo padronizado de Plano Anual de Capacitação – PAC; 

 ► poucos serviços utilizam ferramentas de medição de eficácia das capacitações 
realizadas. A ausência de avaliação de resultados limita novas oportunidades 
de melhorias. 
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INTRODUÇÃO 

A hemoterapia é uma especialidade médica que auxilia no tratamento dos pacien-
tes que sofrem de doenças hematológicas e não hematológicas, nos casos agudos 
e crônicos, e nos casos cirúrgicos. 

Nos últimos trinta anos, a especialidade passou por avanços significativos, prin-
cipalmente após o surgimento, na década de 1980, da Aids transfusional. Vários 
estudos científicos demonstraram a necessidade do uso racional do sangue e, 
consequentemente, a criteriosa indicação para seu uso. 

As instituições de saúde possuem características que as diferem das instituições 
de outra natureza. Os serviços de hemoterapia apresentam grande complexidade 
no conjunto de suas atividades, cujo objetivo é o fornecimento de serviços e pro-
dutos com elevado grau de qualidade que, por conseguinte, ofereçam o mínimo 
risco para os doadores e para os pacientes e a maior eficácia no tratamento dos 
pacientes (MCCLELLAND; PHILLIPS, 1994; VUK, 2011). 

A tecnologia de ponta utilizada em toda a cadeia do sangue deve ser utilizada 
em todas as instituições, desde o recrutamento dos doadores até a realização da 
transfusão no receptor, no que tange ao controle da qualidade dos hemocompo-
nentes, dos testes sorológicos, dos testes de biologia molecular, além do banco de 
armazenamento de dados e do constante processo de treinamento de sua equi-
pe funcional e administrativa. A estrutura dos serviços de hemoterapia deve ter 
como foco primordial o fornecimento de serviços e produtos com elevado grau de 
qualidade e confiabilidade, que satisfaçam seus clientes e garantam a necessária 
segurança aos doadores e receptores. 

Além disso, deve trabalhar constantemente para a mitigação de erros, tanto de 
forma proativa quanto de forma resolutiva, posterior a uma eventual constatação 
de erro em alguma parte do processo. Nesse sentido, deve elaborar e revisar pro-
cedimentos operacionais padrão, treinamento de pessoal, evolução tecnológica 
de equipamentos e, naturalmente, a contratação de pessoal técnico com a devida 
qualificação, dentro de padrões recomendados pelas normas vigentes (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010; BRASIL, 2011b).

Desde o início do uso da transfusão de sangue como terapia para o tratamento 
dos pacientes, erros sempre ocorreram. E mesmo com o monitoramento de todos 
os processos, o ser humano ainda estará sujeito a erro. Assim, para agir sobre 
esse fato. os processos devem ser desenhados para mitigar os erros e, ainda, para 
detectar aqueles residuais, que fogem aos procedimentos corretivos (MYHRE; 
MCRUER, 2000; REASON, 2000). 
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A probabilidade de ocorrência de erros que acarretam graves consequências acon-
tece em todo o mundo, como é o caso da reação transfusional hemolítica aguda 
ocasionada pela incompatibilidade sanguínea ABO (CHENG; LIN, 1999). 

Uma não conformidade, não detectada previamente, possivelmente será a causa 
desse grave erro que poderá ocasionar o óbito de um paciente. Tal fato motiva a 
criação de muitos mecanismos de monitoramento e controle das não conformi-
dades nas diversas etapas das atividades da hemoterapia, objetivando tornar a 
transfusão de sangue cada vez mais segura. Esses mecanismos são desenhados 
para reconhecer e analisar os erros, para identificar os seus padrões e monitorar 
alterações em suas frequências, mesmo depois de tomadas as devidas medidas 
corretivas e de as ações terem sido implementadas (CALLUM et al., 2001). 

Com o firme propósito de reduzir a probabilidade da ocorrência de eventuais 
erros e de construir barreiras que os mitiguem, as instituições de hemoterapia 
devem implementar uma metodologia de “gestão do erro”, que permita o registro, 
a análise, a correção e a prevenção dos erros, acidentes, incidentes e não confor-
midades. Tal estratégia permite também a classificação qualitativa e quantitativa 
das não conformidades. 

A gestão do risco nos hospitais evoluiu com a melhoria da qualidade dos proces-
sos de assistência à saúde, e deve ser usada como uma metodologia sistemática 
e contínua, com o objetivo de minimizar as perdas e gerar oportunidades de 
melhoria. A gestão do risco é de responsabilidade de todos, e inclui a alta direção 
e os profissionais operacionais, pois todos têm responsabilidade na prevenção de 
incidentes e na promoção da segurança de cada um (RAMOS, 2005). 

Erro na identificação do tubo na hora da coleta da amostra do paciente, coleta de 
sangue do paciente errado, erro na etiqueta de identificação da bolsa de sangue 
e erro na identificação do paciente na hora da transfusão são as causas mais co-
muns de transfusão ABO incompatível. Um dos mais graves riscos na transfusão 
de sangue é o erro na compatibilidade ABO, entre o grupo sanguíneo do hemo-
componente transfundido e o grupo sanguíneo do receptor, que pode causar uma 
reação transfusional hemolítica e, em casos mais severos, a morte do paciente 
(MERCURIALI et al., 1996).

No âmbito da saúde pública, entende-se a necessidade de implantação das regu-
lamentações técnicas e operacionais dos serviços de hemoterapia, em busca de 
ampliação da segurança das hemotransfusões. A busca pela qualidade total inclui 
a identificação proativa de possíveis falhas e as correspondentes medidas corre-
tivas nos procedimentos e rotinas que possam gerar riscos à saúde dos pacientes 
(KALDJIAN et al., 2008; MYHRE; MCRUER, 2000; REASON, 2000). 
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Em relação a uma eventual condição de insegurança dos integrantes da equipe 
funcional durante as atividades diárias, a qualidade recomenda também medidas 
corretivas nos procedimentos e rotinas (AFFRA; MOREIRA; BRILHANTE, 2006). 

OBJETIVOS

Geral: 

Identificar possíveis não conformidades vinculadas ao não atendimento a um 
pré-requisito no processo de coleta e identificação da amostra de pacientes utili-
zadas para os testes pré-transfusionais. 

Específicos: 

 ► Tipificar as possíveis não conformidades administrativas detectadas nos tu-
bos de amostra de sangue coletados pelo serviço de hemoterapia; 

 ► Identificar a causa das não conformidades. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

Cadeia do Sangue 

A transfusão de sangue, no mundo, passou por dois períodos. O primeiro, que vai 
até 1900, é denominado de “período empírico”, pois ainda não havia conhecimen-
to científico dos grupos sanguíneos. O “período científico” inicia-se em 1900, com 
a descoberta dos primeiros grupos sanguíneos humanos por Karl Landsteiner 
(JUNQUEIRA, 2007).

A Hemoterapia é uma das especialidades médicas que contêm maior grau de 
regulamentação por normas, leis, decretos, portarias, etc. 

Atualmente, segue os princípios e diretrizes da Portaria MS nº 1.353, de 13 de 
junho de 2011 (BRASIL, 2011b), que “aprova o Regulamento Técnico de Procedi-
mentos Hemoterápicos”, e da RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) n° 57, de 
16 de dezembro de 2011 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA, 2010, ementa), que “determina o Regulamento Sanitário para Serviços 
que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais”. 

Todos os hemocomponentes e hemoderivados se originam da doação de sangue 
total de um doador. A doação deve ser anônima, altruísta, voluntária e não grati-
ficada direta ou indiretamente (BRASIL, 2011b).
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No Brasil, apenas 1% da população doa sangue uma vez ao ano (LLACER, 2001).
Nos países europeus e nos Estados Unidos, essa taxa de doação sanguínea chega 
a cerca de 5%. 

Motivado por esse fato, os estoques de sangue chegam, em alguns momentos, 
a níveis significativamente baixos, causando dificuldades no atendimento dos 
pacientes, principalmente no que se refere às emergências e às cirurgias eleti-
vas. Esses procedimentos acabam sendo postergados até que o nível de estoques 
seja normalizado, o que geralmente ocorre somente após intensas campanhas 
midiáticas. 

Para garantir a segurança dos doadores e pacientes e prevenir a ocorrência de 
eventos adversos evitáveis para ambos, todos os processos da cadeia do sangue 
passam por vários controles, desde a captação do doador até a visita pós-transfu-
sional ao paciente, na qual se investiga a eventual ocorrência de reação adversa 
transfusional e se avalia a eficácia da transfusão. 

A seguir, destacam-se as etapas para a obtenção dos hemocomponentes que fa-
zem parte da cadeia do sangue: 

Captação do doador 

O trabalho de captação de doadores tem como meta o desenvolvimento de um pla-
no de ação educativo e de marketing social, internamente com os colaboradores, 
e externamente com as agências transfusionais e a comunidade como um todo. A 
captação de doadores tem como objetivo promover a educação e a conscientização 
do cidadão quanto à importância da doação de sangue e, dessa maneira, acaba por 
gerar um aumento gradual das doações voluntárias espontâneas. Mesmo consi-
derando os importantes avanços tecnológicos ocorridos nos testes sorológicos e 
nos testes de biologia molecular, os quais aumentaram a segurança na detecção 
de eventuais problemas no sangue do doador, a equipe de captação trabalha para 
selecionar o potencial doador seguro, de baixo risco a doar, diminuindo assim os 
riscos de contaminação por doenças transmitidas pela transfusão (MOTA, 2007). 

A terminologia, padronizada pela Portaria 1.353/GM/MS (BRASIL, 2011b), utili-
zada em todo território nacional para os tipos de doação de sangue, define assim 
os tipos de doação: 

 ► Doação espontânea – os doadores comparecem ao serviço para manter o 
estoque de sangue, motivados pelo altruísmo, sem ser para um paciente 
específico; 

 ► Doação de reposição – comparecem pela necessidade de um familiar ou 
amigo, são chamados por eles ou pelo serviço de hemoterapia para ajudar a 
manter o estoque de sangue; 

 ► Doação autóloga – doação do próprio paciente para seu uso exclusivo. 
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A captação do doador é realizada com os pacientes e familiares destes, sensibili-
zando-os para a reposição do sangue que foi transfundido e conscientizando-os 
para a importância de se tornar um doador permanente. Essa captação é realizada 
por telefone e por meio de visitas aos próprios hospitais, no corpo a corpo com os 
pacientes, seus familiares e amigos. 

Outra modalidade é a captação dos que já doaram sangue pelo menos uma vez 
na instituição. Tem como objetivo torná-lo um doador de repetição/fidelizado. 
Tal modalidade é realizada por meio de carta-convite, telegramas e ligações 
telefônicas. 

Com os avanços tecnológicos, outros meios podem ser utilizados para o processo 
de recrutamento, como o SMS (torpedo), o e-mail e as redes sociais. 

Realiza-se a captação externa por meio de campanhas dentro de empresas, escolas 
e universidades. Tem-se como propósito esclarecer a importância do ato de doar, 
dirimir tabus, e mostrar a facilidade da doação de sangue. 

Para que se construa uma cultura de doação de sangue no jovem são realizadas 
palestras para grupos universitários e visitas guiadas (Hemotur) à instituição. 

Adicionalmente, utiliza-se como ferramenta a colocação de cartazes em empresas, 
ônibus e outros locais públicos, bem como a distribuição interna e externa de 
revistas, boletins, panfletos e adesivos. 

Recepção e cadastro 

O candidato a doador comparece à Instituição, apresenta-se à Recepção com seu 
respectivo documento oficial de identificação com foto. A Recepção realiza então 
o respectivo cadastro de potencial doador. 

A terminologia, uniformizada pela Portaria 1.353/GM/MS (BRASIL, 2011b), uti-
lizada em todo o território nacional, considera doador de repetição aquele que 
realiza a doação duas ou mais vezes no período de 12 meses. 

Triagem clínica 

A triagem clínica é realizada por profissional de saúde de nível superior, treinado 
e capacitado para essa tarefa, sob supervisão de um médico. Essa entrevista é de 
grande importância para a segurança transfusional, tanto do doador quanto do 
receptor. 

No procedimento, são realizadas as medições de pulso, de temperatura, de pres-
são arterial, de altura, de peso e da taxa de hemoglobina ou hematócrito. A ava-
liação da hemoglobina ou hematócrito objetiva constatar a existência ou não de 
anemia no doador. 
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Na entrevista com o doador, este preenche um questionário no qual são abordadas 
questões direcionadas à segurança, tanto do doador quanto do receptor (paciente) 
que será transfundido. É realizada a orientação para o voto de autoexclusão, em 
que o doador pode manifestar, de maneira sigilosa, que seu sangue não deverá 
ser transfundido. O doador geralmente se manifesta pela autoexclusão quando 
reconhece ter anteriormente havido a sua exposição a situações de risco para do-
enças transmissíveis pelo sangue, as quais podem ocasionar agravos ao paciente. 

Coleta do sangue 

O doador é acomodado em uma cadeira de doação e, a seguir, um profissional 
técnico realiza a coleta de sangue em bolsas plásticas estéreis e descartáveis. No 
início do procedimento, são coletadas amostras de sangue em tubos de ensaio 
que serão direcionados aos testes imuno-hematológicos, sorológicos e de biologia 
molecular. 

Processamento 

O sangue total coletado passa por um processo de centrifugação em centrífuga 
refrigerada, onde então é fracionado nos seguintes hemocomponentes: 

 ► Concentrado de hemácias (CH) - parte vermelha do sangue que contém as 
hemácias responsáveis pelo transporte do oxigênio aos tecidos do organismo; 

 ► Plasma fresco congelado (PFC) - parte líquida do sangue que contém os fato-
res de coagulação que participam do mecanismo da coagulação; 

 ► Concentrado de plaquetas (CP) - hemocomponente que contém as plaquetas. 
Também participa do mecanismo da coagulação; 

 ► Crioprecipitado - hemocomponente originado do plasma fresco congelado 
que contém apenas alguns fatores específicos de coagulação. 

Pré‑estocagem 

Os hemocomponentes são pré-estocados enquanto aguardam a liberação dos tes-
tes imuno-hematológicos e os exames sorológicos realizados para a detecção de 
doenças transmissíveis pelo sangue. 

Sorologia e biologia molecular 

Os exames realizados são: 

 ► Testes sorológicos – realizados para detectar a sífilis, doença de Chagas, he-
patite B, hepatite C, Aids, HTLV;

 ► Testes de biologia molecular – Testes de ácido nucleico (NAT) para detectar 
o vírus da hepatite B, da hepatite C e do HIV. 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

170



Imuno‑hematologia 

Os testes imuno-hematológicos realizados são: 

 ► Tipagem ABO e Rh(D);

 ► Pesquisa de anticorpos irregulares, que detectam anticorpos produzidos an-
teriormente por transfusão ou por gestações. 

Estocagem ou armazenamento 

Após a liberação de todos os testes referidos, os hemocomponentes são rotulados 
e permanecem em estoque aguardando uma solicitação médica de transfusão. 
Cada hemocomponente deve ser armazenado a uma temperatura específica e por 
um período de validade específico (Quadro 1). 

Quadro 1 – Tipos de Hemocomponente, validade e Temperatura de Estocagem 

Hemocomponente Validade Temperatura de Estocagem
Concentrado de hemácias (CH) 35 a 42 dias 2 a 6 graus Celsius
Concentrado de plaquetas (CP) 5 dias de 20 a 24 graus Celsius
Plasma fresco congelado (PFC) 1 ano inferior a – 20 graus Celsius
Crioprecipitado (CRIO) 1 ano inferior a – 20 graus Celsius

Fonte: CGSH/Ministério da Saúde.

Transfusão

A solicitação para a transfusão deverá ser feita em formulário próprio, devidamen-
te preenchido, assinado e carimbado pelo médico do paciente.

Da amostra do paciente/receptor, os testes pré-transfusionais a serem realizados são:

 ► Tipagem ABO e Rh(D);

 ► Pesquisa de anticorpos irregulares, realizada para detectar a presença de an-
ticorpos que não o anti-A e/ou anti-B. 

Da amostra da bolsa, o teste pré-transfusional realizado é: 

 ► Tipagem ABO e Rh(D) da amostra bolsa. 

No caso de transfusão de concentrado de hemácias, a amostra do sangue do 
hemocomponente a ser transfundido e a amostra do sangue do paciente devem 
previamente passar por testes de compatibilidade, também chamados de prova 
cruzada, que confirmam a compatibilidade entre doador e receptor, objetivando 
assegurar uma transfusão segura e sem reações adversas (MELO, 2007). 

No caso de transfusão de concentrado de plaquetas, de transfusão de plasma 
fresco congelado e de transfusão de crioprecipitado, para assegurar a segurança 
da transfusão, não é necessária a realização do teste de compatibilidade, porém é 
necessário que se respeite o grupo sanguíneo do paciente. 
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Todos os processos da cadeia do sangue são realizados de forma a permitir sua 
rastreabilidade e possibilitar a identificação da origem do sangue doado, caso 
ocorram reações adversas no paciente. Porém, ainda assim preserva-se o sigilo 
do doador, conforme determina a legislação brasileira (AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2007).

Importância da coleta de amostra do paciente 

A coleta de amostra do paciente é parte fundamental do processo transfusional, 
pois é por meio dela que a unidade de hemocomponente do doador a ser trans-
fundida é compatibilizada. 

Caso ocorra um eventual erro nessa etapa do processo transfusional, a compati-
bilização entre o hemocomponente a ser transfundido com a amostra do pacien-
te estará errada e, por conseguinte, poderá haver uma reação hemolítica aguda 
com elevado risco de morte do paciente. Mesmo que a consequência da reação 
transfusional não leve o paciente ao óbito, ocorrerá a aloimunização eritrocitária, 
dificultando futuras transfusões sanguíneas do paciente. 

Assegura-se que a amostra do paciente utilizada na análise de compatibilização 
com o hemocomponente do doador estará correta por meio da conferência dos 
dados, exigidos pela Portaria nº 1.353/GM/MS (BRASIL, 2011b), registrados no 
tubo de amostra do paciente. 

Hemorrede do Estado do Rio de Janeiro 

A hemorrede do estado do Rio de Janeiro é o conjunto de serviços de hemoterapia 
e hematologia, organizados de forma hierarquizada e regionalizada, de acordo 
com o nível de complexidade das funções que desempenham e a área de abran-
gência para assistência. É composta por 1 Hemocentro Coordenador, 4 Hemo-
centros Regionais, 21 Núcleos de Hemoterapia, 1 Unidade de Coleta e Transfusão 
e 60 Agências Transfusionais (INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA 
ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI, [200-?]). 

A hemorrede do estado do Rio de Janeiro é composta por nove regiões, denomi-
nadas: Metropolitana I, Metropolitana II, Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, 
Centro-Sul, Serrana, Baixada Litorânea, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense. 

As atividades desenvolvidas variam de acordo com o nível de competência da 
instituição. A nomenclatura e conceituação dos serviços de hemoterapia que inte-
gram a Hemorrede constam da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 151, de 
21 de agosto de 2001, da Anvisa, que aprova o Regulamento Técnico sobre Níveis 
de Complexidade dos Serviços de Hemoterapia (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001).
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No caso do Rio de Janeiro, os componentes são:

 ► Hemocentro coordenador (HC): é o Hemorio-IEHE, entidade de âmbito cen-
tral, de natureza pública, referência do estado do Rio de Janeiro na área de 
Hemoterapia e Hematologia, que tem a finalidade de prestar assistência e 
apoio hemoterápico e hematológico à rede de serviços de saúde. 

 ► Hemocentro regional (HR): entidade de natureza pública, centro de referên-
cia em Hematologia e Hemoterapia para uma macrorregião do estado do 
Rio de Janeiro.

 ► Núcleo de Hemoterapia (NH): entidade de âmbito local ou regional, de natu-
reza pública ou privada, para atuação microrregional na área de Hemoterapia 
e/ou Hematologia.

 ► Unidade de coleta e transfusão (UCT): entidade de âmbito local, de natureza 
pública ou privada, que realiza coleta de sangue total e transfusão, localizada 
em hospitais ou pequenos municípios. 

 ► Posto de coleta (UC): entidade de âmbito local, que realiza coleta de sangue 
total, podendo ser móvel ou fixa. Se for móvel, deverá ser pública e estar 
ligada a um serviço de hemoterapia. Se fixa, poderá ser pública ou privada. 

 ► Agência transfusional (AT): localização preferencialmente intra-hospitalar, 
com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador 
e receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. O suprimento de 
sangue para essas agências realizar-se-á pelos serviços de hemoterapia de 
maior complexidade. 

O Hemorio é o hemocentro coordenador da política de sangue de todo o estado 
do Rio de Janeiro. Entre suas principais funções estão o atendimento à demanda 
de sangue e componentes da rede estadual pública de Hemoterapia, captação de 
doadores, triagem clínica e laboratorial, fracionamento, armazenamento e esto-
cagem do sangue coletado, controle de estoque e remanejamento de sangue e 
componentes da rede estadual pública de Hemoterapia, controle da utilização 
do sangue distribuído e supervisão técnica das práticas hemoterápicas da rede 
estadual pública de Hemoterapia. 

Gerenciamento de risco 

O gerenciamento de risco tem como objetivo identificar, registrar, analisar, moni-
torar e prevenir os eventos adversos, os erros e as não conformidades relacionadas 
ao processo transfusional, para melhorar a segurança do paciente e do profissio-
nal da saúde (VUK, 2011). 

Deve ser ressaltado que agir de forma proativa objetivando evitar a eventual ocor-
rência de uma não conformidade é vital para a segurança do processo transfu-
sional e para a segurança do paciente (AFFRA; MOREIRA; BRILHANTE, 2006). 
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Nesse contexto é importante conceituar: 

 ► Evento adverso - é a resposta não intencional ou indesejada em doadores ou 
receptores associada à coleta ou transfusão de sangue e hemocomponentes 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010a)

 ► Risco - é a combinação entre a probabilidade de acontecer um dano/lesão e 
a consequência que esse evento pode causar (RAMOS, 2005). 

 ► Perigo - é uma ou mais condições que apresentem potencial para causar 
danos às pessoas, à propriedade, ao meio ambiente ou à combinação desses. 

 ► Não conformidade - no processo de gestão da qualidade, define-se como um 
desvio do padrão especificado, das normas e/ou procedimentos operacionais 
estabelecidos, os quais são previamente relacionados a um determinado pro-
cesso (BRASIL, 2011b).

Na presença de situação de perigo, o risco nunca é zero. Assegurar a saúde do 
doador e promover a segurança transfusional do paciente são os grandes objetivos 
da medicina transfusional (BRILHANTE; MACEDO; SILVA, 2010). 

A segurança na área da saúde absorveu muito dos estudos, pesquisas e ferra-
mentas metodológicas desenvolvidas na indústria da aviação. Acerca desse tema, 
cita-se como exemplo o importante sistema de se relatarem os erros e não omi-
ti-los e o tratamento de quase erros, situação na qual em um momento, antes de o 
erro acontecer, alguém o identificou (CALLUM et al., 2001; KAPLAN et al., 1998). 

O FDA (Food and Drug Administration) é uma entidade governamental nor-
te-americana, que controla vários produtos que interferem na saúde humana, 
inclusive os derivados do sangue humano. 

Em 1972, o FDA assumiu nos Estados Unidos o controle sobre as atividades dos 
serviços de hemoterapia. Nesse sentido, um dos requisitos estabelecidos foi o de 
que os prestadores do serviço transfusional relatassem todos os casos de óbitos re-
lacionados com transfusão de sangue, instituindo um método sistemático de cole-
ta e análise dos eventos adversos (KAPLAN et al., 1998; MYHRE; MCRUER, 2000). 

Em estudos posteriores acerca dos fatos acima relatados, o FDA concluiu que 
erros identificados como clericais foram os causadores da maior parte dos óbitos 
relatados, e concluiu que, em se tratando de processos nos quais haja a depen-
dência de tarefas executadas por seres humanos, inevitavelmente haverá erros 
(MYHRE; MCRUER, 2000). 

De acordo com Farlex (©2014), a definição de erro clerical seria um erro cometido 
em uma carta, papel ou documento que muda o seu significado, como um erro 
tipográfico ou a adição intencional ou omissão de uma palavra, frase ou figura. 
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O estudo do FDA também verificou na análise desses dados que os eventos adver-
sos são gerados na verdade por múltiplas causas, e não por apenas uma. Consta-
tou também que estavam envolvidas causas latentes, não previamente detectadas, 
embora já estivessem presentes na rotina preestabelecida (KAPLAN et al., 1998). 

A falta de clareza em um procedimento, levando a um entendimento equivocado 
deste, é uma causa latente que pode desencadear um erro. Essa causa existe em 
várias instituições e interfere na segurança transfusional. Por não ser previamente 
reconhecida, não é corrigida antecipadamente. Quando é adicionada a outros fato-
res de uma maneira inesperada, tem potencial para desencadear acidentes graves. 

O modelo do “queijo suíço” demonstra o fato de que uma falha isolada no pro-
cesso – por similaridade, um buraco isolado no “queijo suíço” – por si só não é 
suficiente para causar um acidente. Já várias falhas, ou seja, vários buracos no 
“queijo suíço”, quando alinhados, podem permitir que o acidente siga seu cami-
nho até atingir o paciente (REASON, 2000). 

No Brasil, o sistema de hemovigilância da Anvisa possui um programa  semelhante 
ao americano (do FDA) no qual as instituições prestadoras de serviços que atuam 
na área de transfusão devem sistematicamente notificar todas as reações adversas 
pós-transfusional, alimentando o sistema com as informações clínicas e labora-
toriais para o diagnóstico da reação adversa. 

Infelizmente, ainda há casos de subnotificação desses eventos. Segundo a RDC 
no 57, no Art. 152, 

todo evento adverso ocorrido em receptores de sangue e hemocomponen-
tes deve ser investigado e comunicado oficialmente à Vigilância Sanitária 
competente, por meio do sistema Notivisa, ou outro sistema que lhe venha 
suceder (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2010, art. 152).

Um exemplo de erro na medicina transfusional ocorre quando um profissional 
erra ao transcrever um resultado de grupo sanguíneo para os devidos registros 
(livro de registro, prontuário, ficha cadastro). Ressalta-se que um erro relacio-
nado à transcrição nos devidos registros de resultado de grupo sanguíneo pode 
levar a um evento adverso que pode ter como consequência o óbito do paciente. 

Segundo a Portaria 1.353, na seção XV - Dos Registros, Art. 153, 

o Serviço de hemoterapia deve ter um sistema de registro apropriado que 
permita a rastreabilidade da unidade de sangue ou componente, desde a 
sua obtenção até o seu destino final, incluindo-se os resultados dos exames 
de laboratório referentes a esse produto. Essa rastreabilidade (habilidade 
de seguir a história, aplicação ou localização de um produto ou serviço por 
meio da identificação de registros) é necessária para averiguar qualquer 
consequência relacionada com uma transfusão de sangue para o paciente, 
quando se executa a hemovigilância (BRASIL, 2011b, art. 153). 
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Segundo a RDC no 57, em seu Capítulo I, Seção III, Art. 4º , XXIX, 

hemovigilância é um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange 
o ciclo do sangue, da doação à transfusão sanguínea, gerando informações 
sobre os eventos adversos resultantes da doação e do uso terapêutico do 
sangue e seus componentes (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGI-
LÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

A reação transfusional hemolítica aguda ocorre quando se transfunde uma bolsa 
de sangue ABO incompatível com o sangue do paciente. Esse erro pode ser oca-
sionado por dois tipos de não conformidades. A primeira é decorrente de uma 
identificação equivocada do paciente (paciente errado) e a segunda em conse-
quência de uma identificação equivocada do tubo, na hora da coleta da amostra 
(amostra com o nome do paciente errado). 

Esse erro é muito grave e há casos de subnotificação, ou seja, não são relatados 
aos órgãos competentes (KAPLAN et al., 1998) 

Nos Estados Unidos, a incompatibilidade transfusional, motivada por esse tipo 
de não conformidade, é a quarta causa de complicações relacionadas à transfu-
são (AUBUCHON; KRUSKALL, 1997). No Brasil, segundo a Anvisa, em 2010, a 
reação hemolítica aguda imunológica foi a maior causa de óbitos relacionados a 
transfusão (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo foi desenvolvido no Serviço de Hemoterapia do Hospital Municipal 
Barata Ribeiro (HMBR), que atua como agência transfusional intra-hospitalar e 
integra a rede municipal recebendo os hemocomponentes coletados no Hemorio, 
hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro. O hospital presta atendi-
mento em Ortopedia e Cirurgia Plástica. 

Trata-se de um estudo seccional, realizado por meio de coleta de dados secundá-
rios administrativos, incluindo o levantamento do número de não conformidades 
detectadas em 240 amostras tomadas entre julho e dezembro de 2011. 

Utilizou-se como fonte de informação a planilha descrita no Quadro 2, idealizada 
para o preenchimento diário, efetuado pelo técnico diarista da agência transfu-
sional intra-hospitalar. Com base nessas amostras, levantou-se o número de não 
conformidades detectadas. 
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Quadro 2 – Análise de parâmetros da identificação do tubo de amostra 

Data
Nome completo do paciente No do registro Data da coleta Identificador do coletor

S N S N S N S N

Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo o Art. 110, da Portaria nº 1.353/GM/MS, de 13 de junho de 2011, que 
aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos:

Em relação às amostras de sangue para testes pré-transfusionais, todos os 
tubos devem ser rotulados no momento da coleta, com o nome completo 
do receptor sem abreviaturas, seu número de identificação, identificação 
do coletador e data da coleta, sendo recomendável a identificação por códi-
go de barras ou etiqueta impressa (BRASIL, 2011b, art. 110). 

Na rotina do técnico diarista, de segunda a sexta-feira, incluiu-se a seleção ale-
atória de um tubo de amostra de sangue coletado pelo técnico plantonista pela 
manhã e um entre os coletados à tarde, e o registro dos dados analisados na res-
pectiva tabela. De cada amostra selecionada, verificou-se o correto preenchimento 
da etiqueta de identificação do tubo, cujos componentes são: 

 ► Nome do paciente, que deverá ser completo sem abreviaturas, legível, e es-
crito apenas na hora da coleta; 

 ► Número de registro do prontuário; 

 ► Data da coleta do tubo de amostra de sangue; e 

 ► Assinatura ou rubrica do coletor. 

A referência utilizada para se conferir o nome e registro dos tubos de amostra dos 
pacientes foram os respectivos prontuários. 

Ao final do mês, os dados eram contabilizados, quantificados em número absolu-
to e posteriormente se calculava o percentual de erros geral e individual. 

RESULTADOS 

No período analisado, entre julho e dezembro de 2011, a agência transfusional 
coletou 900 amostras de sangue. Destas, 240 (26,66%) foram analisadas, confor-
me apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 – Amostras coletadas entre julho e dezembro de 2011 

Analisadas 

Não analisadas 

240 

660 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Nas 240 amostras analisadas, constataram-se 172 (71,67%) amostras conformes 
e 68 (28,33%) amostras não conformes (Figura 2).

Figura 2 – Amostras segundo conformidade

172 

68 

Conformes 

Não conformes 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Ao se analisar a identificação da amostra do paciente, observou-se que 68 tubos de 
amostras estavam identificados de forma incorreta, correspondendo a 28,33% dos 
240 analisados. O nome do paciente estava ilegível e/ou incompleto em 3 amos-
tras (1,25%). Constataram-se 4 (1,67%) não conformidades relativas ao registro 
do número do prontuário do paciente e 2 (0,83%) não conformidades relativas à 
ausência do registro da data de coleta no tubo de amostra coletada. Em relação 
à assinatura/rubrica do coletor, verificaram-se 59 (24,58%) não conformidades 
(Tabela 1).
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Tabela 1 – Não conformidades observadas entre julho e dezembro de 2011 

Itens avaliados como 
não conformes

n % em relação ao total de 
amostras não conformes (n=68)

% em relação ao total de 
amostras analisadas (n=240)

Assinatura ou rubrica 
do coletor

59 86,77 24,58

Número do 
prontuário

4 5,88 1,67

Nome do paciente 
completo e legível

3 4,41 1,25

Data da coleta 2 2,94 0,83
Total 68 100,0 28,33

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Com relação às 68 amostras identificadas de forma irregular, em nenhum dos 
pacientes observou-se agravo à saúde; isso decorreu da realização da sistemática 
de avaliação. Os técnicos responsáveis pelas respectivas anotações que apresenta-
ram não conformidades são anualmente treinados para a execução dos trabalhos 
observando as boas práticas transfusionais. 

DISCUSSÃO 

No processo transfusional, qualquer não conformidade detectada, por menor que 
seja a sua ocorrência, pode colocar a segurança do paciente em risco. 

A quantidade significativa de erros, verificada no período analisado, ocorreu no 
registro da assinatura ou rubrica do técnico coletor da amostra, correspondendo 
a 24,58% dos eventos. Considerando o fato de que, das 240 amostras analisadas, 
68 apresentaram não conformidades, o que corresponde a 28,33%, e que, desse 
total, 59 não conformidades estavam vinculadas a falha na identificação dos téc-
nicos responsáveis pela coleta (assinatura/rubrica do coletor), além da evidência 
de que todos os técnicos são anualmente treinados para a execução das suas ta-
refas, mantendo e aplicando todos os princípios estabelecidos nas boas práticas 
transfusionais, levanta-se a hipótese de que a causa das não conformidades é a 
falha humana. 

Destaca-se que as consequências dessa não conformidade são o descarte das 
amostras e a necessidade de nova coleta de amostra, o que na maioria das vezes 
não causa nenhum grave malefício direto ao paciente. 

A implementação de uma sistemática de verificação contínua dos dados regis-
trados é aplicável ao processo transfusional. Considerando-se nesse trabalho a 
constatação da incidência significativa de não conformidade referente ao registro 
da assinatura/rubrica do técnico responsável pela coleta, recomenda-se que seja 
dada ênfase à verificação da conformidade desse item do processo transfusional. 
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Adicionalmente, entende-se que para a inicialização do processo de gerenciamen-
to do erro é importante que se difunda a cultura de se avaliar as não conformida-
des, sem a punição dos profissionais responsáveis por estas. 

É importante a disseminação de tal cultura para tornar a averiguação e o regis-
tro de não conformidade mais eficiente e fidedigno. Qualquer tipo de incidente, 
desde que detectado e registrado a tempo, pode ser corrigido, e se ele não for 
identificado persistirá latente na Instituição, acarretando eventualmente conse-
quências graves mais à frente. 

O que também é de grande importância para a melhoria dos processos é a capa-
cidade que o serviço tem de aprender com os erros cometidos. 

A maioria dos erros foi considerada como erro humano ou de comportamento, 
pela falta de cumprimento das normas dos manuais de procedimentos operacio-
nais padrão, já conhecidas pela equipe. 

Este estudo possibilitou uma visão atual e real do processo transfusional dentro 
de uma agência transfusional e, nessa perspectiva, pôde definir medidas corre-
tivas para estimular a competência e a responsabilidade de cada membro inte-
grante da equipe técnica. 

A detecção do erro e a identificação do problema foram o primeiro passo em di-
reção às medidas corretivas. Em seguimento, deverão ser realizadas reuniões de 
serviço para transmitir o resultado da análise das não conformidades, identificar 
e analisar as causas. Além disso, um plano de ação deve ser definido, abrangen-
do avaliação dos procedimentos escritos, adequação da metodologia de traba-
lho, verificação contínua das atividades e treinamento da equipe nos respectivos 
procedimentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos registros das não conformidades durante o período em estudo per-
mitiu classificá-las como decorrentes de falhas humanas em um processo que 
oferece risco potencial ao paciente. Nesse sentido, evidenciam a necessidade de 
avaliação e/ou intensificação dos treinamentos da equipe técnica da instituição, 
disponibilizados e efetivamente realizados, incluindo a pesquisa de técnicas espe-
cíficas, já consagradas e empregadas em outras áreas onde há grande incidência 
de erro humano. 

A utilização desse tipo de ferramenta, por meio do registro sistemático das não 
conformidades, constitui-se em uma base de dados passível de consulta perma-
nente, sendo muito eficaz no processo de gerenciamento de alguns pontos críti-
cos do processo transfusional, objetivando a prevenção de erros futuros. 
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Esses eventos devem ser gerenciados por meio de busca ativa, com registros 
contínuos das não conformidades objetivando o estabelecimento de medidas 
corretivas adequadas a serem aplicadas em cada etapa dos processos, com ên-
fase principalmente nas etapas nas quais se constatou o maior número de não 
conformidades. 

O estudo das não conformidades constitui uma fonte rica de informação que 
serve como importante ferramenta para a análise e avaliação dos pontos de vul-
nerabilidade de cada etapa do processo transfusional. 

Com essa ferramenta, tem-se uma ideia verdadeira da proporção relativa da ocor-
rência de cada não conformidade, além da possibilidade de se categorizar os erros 
e estudar as medidas de mitigação de sua ocorrência. 

Sugere-se que sejam introduzidas na rotina da hemoterapia ferramentas de có-
digo de barras para minimizar os erros clericais (erro na transcrição manual de 
dados), leitoras automatizadas de código de barras, pulseiras de identificação para 
evitar o erro na identificação do paciente, requisição de sangue preenchida em 
programa informatizado e encaminhada via on-line para o serviço de hemoterapia 
e treinamento educacional da equipe médica na prescrição do sangue. 

Eventualmente essas ferramentas aparentam aumento dos custos operacionais 
da transfusão, porém deve-se avaliar a relação custo/benefício para os pacientes e 
para as instituições, bem como os custos decorrentes de erros que poderiam ser 
evitados com a medida sugerida. 

Adicionalmente, ainda como sugestão, entende-se que seria extremamente útil 
à comunidade médica que as informações estatísticas de eventos de não confor-
midades, mesmo que preservando o anonimato, fossem disponibilizadas pelos 
órgãos públicos à consulta dos especialistas, e que também os serviços de hemote-
rapia utilizassem a ferramenta do Benchmarking (processo de gestão para medir 
e comparar serviços com concorrentes reconhecidos como líderes ) para a troca 
de experiências e aprender com os erros (CALLUM et al., 2004). 
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INTRODUÇÃO

O termo qualidade foi primeiramente descrito pelo filósofo Aristóteles no livro das 
categorias “Qualitas est secundam quam res quales discuntur”, no qual o termo 
qualidade era definido como aquele que qualifica a coisa. Muitos filósofos se incum-
biram de conceituar qualidade – Locke, por exemplo. Porém, nenhum deles previa 
o quanto esse conceito seria importante para os nossos dias (CABRAL, [2013?]).

Atualmente, a conceituação da qualidade não é apenas uma característica capaz 
de distinguir, mas, sim, de uma atribuição positiva, aquela que melhor se adéqua 
à vida do homem, a que melhor atende às necessidades e a que resulta em um 
melhor desempenho.

A busca pela qualidade é um ato inerente ao ser humano, e pode-se até inferir 
que faça parte da engrenagem responsável pelo desenvolvimento de nossa espé-
cie. Por que razão o homem tentaria a cada dia se aperfeiçoar se não para obter 
melhores resultados? Por exemplo, o homem pré-histórico, que dependia da caça 
para sobreviver, em um determinado momento percebeu que usando uma pedra 
afiada acoplada a uma haste de madeira obtinha melhores resultados do que 
apenas usando um pedaço de madeira ou uma pedra não afiada para matar suas 
presas. Com isso, ele foi capaz de melhorar seu desempenho, reduzir seus riscos 
e sobressair dentre os outros homens que não usufruíam daquela inovação.

À medida que o homem, antes nômade, passa a viver em pequenas aglomerações, 
como vilarejos e cidades, a população vai-se estruturando como uma sociedade. 
Aqueles com mais presteza em desempenhar certa função, como ferreiro ou cos-
tureira, passam a ser conhecidos por essa qualidade até o ponto de trocarem seu 
bom serviço pelo trabalho desempenhado por outra pessoa. Um exemplo desse 
fato é o guerreiro que trocava seus préstimos pelos alimentos do bom agricultor. 
Nesse momento, os que demonstravam melhor desempenho já se destacavam 
entre os demais, e seus préstimos eram requisitados pelas pessoas de maior posse 
nessas sociedades, como senhores feudais e monarcas.

Quando se estudam as antigas civilizações, reconhecem-se em suas histórias di-
versos sinais da importância que davam à qualidade. Como exemplo, destaca-se a 
China, onde produtos como porcelana, chá, papel e pólvora eram mundialmente 
reconhecidos por sua excelente qualidade de manufaturação. Porém, essa caracte-
rística é resultado de séculos de preocupação dos imperadores das dinastias com a 
qualidade na execução dos produtos. Desde o século 16 a.C., já existiam na China 
fábricas de artesanato que empregavam até milhares de pessoas. A fim de con-
trolar esse processo, foi criado o sistema de controle de qualidade, que abrangia 
a elaboração de normas para a qualidade e produtividade dos bens fabricados. A 
inspeção era feita tanto pelo artesão, chamada autoinspeção, quanto pelo oficial. 
Existiam, inclusive, decretos estabelecidos pelas autoridades, que impediam a 
venda de produtos com qualidade abaixo do padrão, e quem ousasse infringir 
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essa regra era severamente punido. Muitos outros preceitos foram criados, como 
a rastreabilidade, na qual cada peça deveria ter o nome do artesão gravado; a 
garantia pela qual o artesão se comprometia com o conserto ou troca do bem 
vendido, caso este apresentasse defeitos num período preestabelecido; o combate 
às falsificações, além da criação de instrumentos padrão que auxiliavam na pre-
cisão de medidas como comprimento, massa e volume, como réguas, esquadros 
e compassos (FERNANDES, 2011).

Outra importante etapa foi em 2650 a.C., quando Imhotep, arquiteto chefe das 
obras do faraó Zoser, idealizou o controle do processo integrado por materiais 
uniformes, métodos e procedimentos. Para ele o processo era parte do próprio 
processo, de modo que, se fosse de fato bem feito, a inspeção final era desneces-
sária. Ou seja, a padronização dos trabalhos e sua avaliação deveriam ser feitas 
desde o início para que as alterações necessárias fossem feitas durante a execução, 
garantindo um produto final de qualidade. Esse homem foi responsável pelo pri-
meiro arranha-céu da história, que foi a pirâmide em degraus. Nesse contexto, 
seria o caos se o controle de qualidade dessa obra gigantesca fosse feito apenas ao 
final da construção, caso se descobrisse um erro que comprometesse toda a obra, 
resultando em sua condenação. O resultado seria um desperdício monstruoso de 
material, tempo e trabalho (FERNANDES, 2011).

Analisando-se a história, percebe-se que, no início, o artesão era o detentor de 
todo o processo, ou seja, ele selecionava a matéria-prima, concebia o projeto, exe-
cutava-o, analisava a qualidade do produto e por fim o consumia. O conhecimento 
era passado do artesão para seus aprendizes, geralmente da mesma família. A 
partir do momento em que surgiu o comércio, ele também fazia a propaganda do 
seu produto, efetuava a venda e recebia as críticas dos consumidores. A cadeia da 
qualidade era, portanto, focada sempre no produto (FEIGENBAUM, 1994 apud 
ROSSATO, 1996, cap. 2; FERNANDES, 2011).

A Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, propiciou a produção em es-
cala (FERNANDES, 2011). O mercado consumidor estava aquecido e já não ha-
via espaço para a produção diminuta dos artesãos. Enquanto esses profissionais 
levavam dias para fazer um trabalho, a máquina executava o mesmo em apenas 
algumas horas, de forma que os artesãos foram perdendo espaço para os produ-
tos industrializados. O artesão, antes detentor de todo o processo e dono do seu 
próprio negócio, passa a ser um simples empregado das fábricas, responsável 
apenas pela execução de parte do processo. Nesse ínterim, o conhecimento foi 
gradativamente passado dos artesãos para a empresa.

A partir de então a qualidade dos produtos sofre uma expressiva queda, e o mer-
cado reage negativamente. São criados então núcleos de inspetores que deveriam 
testar 100% dos produtos já prontos antes de liberá-los para uso – era a chamada 
fase da inspeção. Os não liberados viravam sucatas, o que onerava seu custo final. 
Essa situação gerou reflexões que impulsionaram a mudança do foco do controle 
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de qualidade. O que antes era focado no produto passa a ser então centraliza-
do no processo – é o nascimento do controle estatístico da qualidade (VIEIRA; 
 CARDOSO; CHAVES, 2008; ALVES, 1995).

O controle estatístico da qualidade consistia, primeiramente, em se estabelecer 
por meio de cálculos o grau de variabilidade que o produto poderia ter. Nessa 
época, já se acreditava que todos os produtos tinham alguma diferença entre 
si, mas era necessário saber até que ponto essas diferenças não alteravam o de-
sempenho do produto e não comprometiam sua qualidade. Nesse momento, a 
produção já era em massa e, portanto, era humanamente impossível testar todos 
os produtos. Assim foi criada a técnica de amostragem, na qual era estabelecida 
uma quantidade determinada de produtos a serem testados em cada lote. Se 
estes se mantivessem no grau aceitável, todo o lote era liberado para uso. Uma 
segunda diferença importante em relação à técnica de inspeção estava vinculada 
ao produto, que era avaliado em suas diversas fases de criação, e não apenas após 
sua finalização. Todas essas mudanças propiciaram a detecção dos problemas 
potenciais da produção. Com esse olhar preventivo, as ações corretivas podiam 
ser implementadas antes da finalização do trabalho, evitando a geração de pro-
dutos finais fora das especificações (FEIGENBAUM, 1994 apud ROSSATO, 1996, 
cap. 2; ALVES, 1995).

A Segunda Guerra Mundial forçou o crescimento e o estabelecimento do controle 
estatístico da qualidade, pois era necessário que a indústria bélica produzisse ar-
mamentos com rígido padrão, com vistas à segurança e à eficiência na guerra. O 
próprio Estado foi o grande incentivador, criando a seção de controle de qualidade 
dentro do departamento de guerra. Essa seção era responsável por normativas e 
treinamentos (FERNANDES, 2011; LONGO, 1996).

No pós-guerra, a necessidade mundial girava em torno da reconstrução das cida-
des, indústrias e, principalmente, das economias. Para tal, era necessário investir 
na indústria de base, porém o custo precisava ser o mais baixo possível. A eletrici-
dade e o concreto armado são dois bons exemplos de materiais cuja necessidade 
de se normatizar o uso fomentou a formação de organizações de normatização. 
Nesse contexto existem duas importantes organizações que devem ser citadas: a 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e a ISO - International Organi-
zation for Standardization. A primeira, com atuação no território brasileiro, fun-
dada em 1940, auxiliou a estruturação da segunda em 1947, já em âmbito inter-
nacional. Suas normatizações são criadas, revisadas e discutidas por profissionais 
experientes em todo o mundo. Na prática, essas padronizações são adotadas por 
milhares de empresas públicas e privadas. Seu objetivo é padronizar os processos 
tornando-os mais eficazes e seguros. Dessa forma, sabe-se que os produtos e servi-
ços que utilizam esses procedimentos nos seus processos têm uma qualidade in-
trínseca, tornando-os tecnicamente recomendáveis por todo o mundo. Inicia-se a 
fase da garantia da qualidade (VIEIRA; CARDOSO; CHAVES, 2008; DIAS, 2011).
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Nas próximas décadas, a corrida nuclear e espacial, com a confecção de produtos 
cada vez mais complexos, força o surgimento do conceito de controle total da 
qualidade e erro zero. Nesse sentido, o foco é o planejamento de todas as etapas 
da produção, desde a seleção do fornecedor até a assistência técnica no pós-venda. 
O objetivo é criar produtos de qualidade desde a primeira tentativa, percebendo 
erros durante a execução dos processos e aplicando medidas corretivas imediatas, 
já que um produto final sem qualidade poderia ser catastrófico, como a queda de 
um foguete ou a explosão de uma bomba atômica. Somente a partir desse ponto, 
foi possível dar confiabilidade ao processo e ao produto resultante. Logo temos o 
conceito da garantia da qualidade (FERNANDES, 2011).

Com a chegada da era da globalização, a necessidade de se expandir o comércio 
para além das fronteiras territoriais era realidade. Segundo Silvestre (2010, p. 17), 
“é consenso que a avaliação da conformidade é a principal medida capaz de redu-
zir as barreiras técnicas, facilitando o comércio exterior”. Um exemplo clássico 
que expressa essa leitura foi relatado por Murphy e Yates (2009 apud DIAS, 2011):

A guerra havia sublinhado a necessidade de maior normalização inter-
nacional. De acordo com a revista Economist (edição de 3 de março de 
1945), a diferença entre as normas britânicas e americanas para roscas de 
parafusos havia acrescentado no mínimo 25 milhões de libras aos custos 
do conflito.

O processo de avaliação da conformidade facilitou não apenas o comércio interna-
cional, mas criou mercado para empresas especializadas em certificar que essas 
normas estão sendo cumpridas em sua plenitude nos serviços, produtos e proces-
sos. Seria uma releitura da confiabilidade, tendo a função de dar credibilidade ao 
que se analisa. Geralmente, são usados selos, certificados e outros apelos visuais 
que atestam total conformidade daquele determinado produto ou serviço. Um dos 
melhores exemplos de empresa responsável pela avaliação da conformidade no 
nosso país é o Inmetro. Trata-se de uma autarquia federal, vinculada ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cuja missão é dar à popula-
ção confiança nas medições e nos produtos por meio da metrologia e avaliação 
da conformidade. Essa ação resulta em equilíbrio das relações de consumo, na 
inovação e na competitividade do País (INMETRO, 2012).

Um exemplo, rotineiro, são os brinquedos destinados a determinada faixa etária. 
Quando há o selo do Inmetro sabemos que aquele produto foi testado, e que, se libe-
rado para uso daquela determinada faixa etária, é porque os possíveis acidentes, não 
conformidades relativas a àquele produto, foram testadas pelo órgão acreditador.

Com a finalidade de se inserir aspectos gerenciais de qualidade, que até então só 
estavam inseridos no âmbito técnico, surgem os programas de gestão da qualida-
de, os quais preconizam o comprometimento de todos os personagens  envolvidos.
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O governo tem um papel nesse movimento principalmente incentivando, por 
meio de premiações, empresas que buscam gerir com qualidade. Um exemplo 
desse fato é o PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade.

Dessa forma, embora a necessidade pela busca da qualidade nos processos e 
produtos exista desde o início dos tempos, essa busca passou e ainda passará por 
diversas fases. Em todas as fases o objetivo sempre foi a satisfação do cliente.

Conforme Fernandes (2011, p. 13):

Na conceituação moderna, [...], qualidade significa adequação ao uso. É o 
atendimento aos desejos e às aspirações dos consumidores, incluindo os 
aspectos econômicos, de segurança e desempenho. O conceito refere-se ao 
mais apropriado e não ao melhor ou ao mais caro.

A introdução da qualidade no Brasil

“Nesta terra, em se plantando tudo dá”, já dizia Pero Vaz de Caminha em sua 
carta ao rei de Portugal no descobrimento do Brasil (CAMINHA, [200-?]). Desde 
então o nosso país teve como principal ocupação a agricultura. Até o início do 
século XX, o país era essencialmente exportador de bens advindos da agricultura, 
como o café e, também, de algumas matérias-primas, como borracha e algodão. 
Pouco se produzia de produtos manufaturados para atender à demanda interna, 
mesmo produtos simples como tecidos tinham que ser importados. A primeira 
industrialização teve pequena proporção, com foco em maquinário para a in-
dústria cafeeira. Os principais ativistas dessa causa foram os barões do café, que 
tinham por objetivo aumentar a produção das safras. Não havia uma política in-
dustrial, e o governo não tinha e não desejava tornar-se parte da industrialização 
( SUZIGAN, 1988).

Essa situação começa a mudar quando as duas grandes guerras mundiais assolam 
o mundo e transformam a economia mundial fazendo com que países comprado-
res de produtos brasileiros reduzissem drasticamente essa demanda. Além disso, 
esses mesmos países tiveram uma queda em sua produção interna por diversos 
fatores, como falta de trabalhadores, já que muitos homens haviam morrido nas 
guerras, e também falta de infraestrutura para produzir, uma vez que centenas 
de cidades foram devastadas. Com a redução da produção, não existia excedente 
e o que era produzido acabava sendo usado internamente. O resultado foi uma 
queda na capacidade desses países em exportar bens para países como o Brasil, 
que eram completamente dependentes da exportação para obter divisas e da im-
portação para suprir o mercado interno de bens manufaturados. O governo então 
se posiciona adotando uma política protecionista e incentivando a implantação 
de indústrias, principalmente em São Paulo. Foi a então política de substituição 
das importações (FERNANDES, 2011; SUZIGAN, 1988).
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Na década de 1950, Getúlio Vargas iniciou o processo de viabilização da indus-
trialização investindo nas indústrias de base, importantes para criar infraestru-
tura necessária, como a metalurgia e geração de energia. Juscelino, seu sucessor, 
abraçou a ideia e criou o Plano de Metas, cujo objetivo era crescer em 5 anos o 
equivalente a 50 anos. Percebe-se então uma grande aceleração da industrializa-
ção ( FERNANDES, 2011; SUZIGAN, 1988).

O início deu-se com a produção em massa da indústria automobilística. A preocu-
pação era produzir e vender para o mercado interno, logo, a qualidade ficava em 
segundo plano. Como a economia estava praticamente fechada, os consumidores 
não tinham opção e tinham que comprar produtos de qualidade inferior. Os indus-
triais não se importavam, pois o que desejavam era produzir com menor custo para 
obter maior lucro. Como resultado, houve uma inibição da capacitação tecnológi-
ca, e, ao longo dos anos, queda da qualidade e produtividade ( FERNANDES, 2011).

Diferentemente da Europa, onde os diversos estágios da qualidade surgiram junto 
com a evolução da indústria, a fim de satisfazer o mercado consumidor crítico 
e exigente, no Brasil, o debate sobre qualidade nas indústrias ocorre após um 
acidente. Nos anos 50, durante a construção de uma das primeiras refinarias de 
petróleo, foi usado erroneamente um cano de aço carbono no lugar de um de aço 
liga. O primeiro era muito menos resistente às altas temperaturas. Essa simples 
falha teve como desfecho um grande incêndio, com a morte de muitos trabalha-
dores. O episódio resultou na introdução da inspeção como forma de estabele-
cer um controle da qualidade, além de oferecer segurança predial e operacional. 
Desde então, evoluiu-se para a criação das comissões técnicas que tinham como 
finalidade criar a cultura da qualidade. A primeira comissão criada foi a “Comis-
são de Inspeção de Equipamentos”, que até hoje está ativa, reunindo técnicos de 
inspeção da indústria do Petróleo e Petroquímica do Brasil para discutir sobre 
qualidade (FERNANDES, 2011).

Na década de 1980, com a instalação da indústria nuclear, não se pode mais focar 
somente a qualidade do produto final, pois um erro no processo teria proporções 
desastrosas para não apenas uma grande faixa territorial, mas também para o 
país como um todo. Logo se entra na fase da garantia da qualidade, que também 
se estendeu para a indústria petrolífera. Para garantir a qualidade, é necessário 
normatizar todo o processo, e durante esse planejamento são previstos os proble-
mas com objetivo do erro zero.

Percebe-se então que o objetivo da qualidade nesse momento é a segurança e não 
a satisfação do cliente de um modo geral. As indústrias buscavam as alternativas 
mais baratas visando apenas ao lucro e, como a introdução de novas tecnologias 
era cara, isso foi esquecido. A situação é caótica, com inibição importante da ca-
pacitação tecnológica e, consequentemente, queda da qualidade e produtividade. 
Do outro lado do mundo, emergiam as potências asiáticas, que tinham como base 
a importância que davam à qualidade e à produtividade.
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Com a abertura da economia na década de 1990, ocorre uma enxurrada de pro-
dutos importados de alta qualidade competindo com produtos internos de baixa 
qualidade, além de uma necessidade da indústria de crescer e expandir suas fron-
teiras para além do Brasil. A única saída foi iniciar na indústria brasileira a busca 
pela gestão da qualidade total, sistemas de gestão e garantia da qualidade com 
um projeto de inserção competitivo da indústria no mercado interno e externo 
(SUZIGAN, 1988).

O governo foi um grande incentivador desse processo, lançando diversos progra-
mas e prêmios que abrangiam temáticas como: gestão, capacitação de recursos 
humanos, infraestrutura, entre outras. Alguns desses são (FERNANDES, 2011):

 ► Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT 
(1984–2001);

 ► Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas 
- RHAE (1984);

 ► Programa da qualidade e produtividade - ProQP (1986–1990);

 ► Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ (1990);

 ► Programa Brasileiro da qualidade e produtividade - PBQP (1991);

 ► Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - Gespública (2005). 

Concluindo:

No Brasil, não houve uma revolução, mas uma evolução lenta, consciente 
e segura quanto à importância da qualidade. Até a década de 1980, a qua-
lidade era uma questão técnica e, portanto, restrita aos técnicos. A partir 
de então, a qualidade ganhou uma importância vital e estratégica para a 
sobrevivência e perenidade das empresas, passando a ser responsabilidade 
de toda a administração. Hoje, a sociedade tem uma percepção de que a 
qualidade já não é mais um diferencial competitivo, mas uma obrigação 
das empresas e um direito do cidadão. As empresas, além de fornecer 
produtos com qualidade, devem respeitar o consumidor, os colaboradores, 
a comunidade e a sociedade (FERNANDES, 2011, p. 91).

Qualidade no contexto da saúde

Como se pode perceber pela história da qualidade, esta inicialmente tinha foco 
nas indústrias produtoras de bens tangíveis, como carros e eletrodomésticos. 
Apenas em um segundo momento, por volta do início dos anos 70, nos Estados 
Unidos da América, esse conceito se expandiu para os serviços que, numa visão 
ampla, são bens intangíveis, como atendimento de telefonia (SOUZA; LACERDA, 
2009). Por esse prisma, um serviço de qualidade é aquele que atende às necessi-
dades do consumidor da maneira mais adequada possível, ou seja, com rapidez, 
agilidade e eficiência.
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Ao que parece, o setor da saúde foi um dos últimos setores a ter essa preocupação. 
Segundo Mello e Camargo (1998 apud MEZOMO, 2001, p. 71):

[...] essa preocupação tardia com a qualidade é justificada pelo fato de que 
as empresas prestadoras de serviços de saúde acreditavam possuir qua-
lidade em medida suficiente, ou porque temiam ser complexo o geren-
ciamento das mudanças que o processo de gestão baseado na qualidade 
causa, ou ainda, porque perceberam que houve uma superestimação dos 
conhecimentos médicos e que os profissionais de medicina eram resisten-
tes ao trabalho em equipe.

Para Crosby (1998 apud MEZOMO, 2001, p. 71), qualidade significa “conformi-
dade com os requisitos”, tendo como standard o “defeito zero”, logo, o interes-
sante é “fazer a coisa certa já da primeira vez”. Ao trazer essa ideia para a saúde, 
percebe-se que talvez seja esse o desejo do cliente que utiliza um serviço de saúde. 
O paciente não aceita erros em seu atendimento, até porque o erro, por menor 
que seja, pode resultar em outro evento trágico: a morte. Quando se enfoca o 
defeito zero, é necessário tomar cuidado para não abordar apenas números ou 
busca pelo impossível. Além disso, quando o defeito é detectado, ele não deve ser 
encarado de forma punitiva e, sim, didática, para que o processo seja redesenhado 
impedindo novas distorções.

Embora o erro zero seja talvez o centro das atenções, ele por si só não cria a total 
satisfação do cliente. Outros fatores, como clima organizacional, tempo de espe-
ra, presteza no atendimento e disponibilidade de recursos, também são cruciais. 
Por isso, é tão complexa a gestão da qualidade na saúde. Donabediam (1982 apud 
MEZOMO, 2001, p. 73) define qualidade na saúde como: “uma propriedade da 
atenção médica que pode ser obtida em diversos graus ou níveis.” Segundo Me-
zomo (2001), essa propriedade poderia ser definida como: “a obtenção de maiores 
benefícios, com os menores riscos para o paciente, sendo esses benefícios depen-
dentes dos recursos e valores sociais em questão”.

Em se tratando de um ambiente hospitalar, o movimento de preocupação com 
qualidade nasceu nos EUA. Em meados da década de 1920, ocorreu a fundação do 
Colégio Americano de Cirurgiões, por meio do processo de padronização dos hos-
pitais (ROBERTS; COALE; REDMAN, 1987 apud FELDMAN; GATTO; CUNHA, 
2005). O objetivo era que todos os hospitais oferecessem os serviços necessários 
para o bom andamento dos processos, mas não focavam o processo em si, ape-
nas as condições necessárias para que ele ocorresse. Os pontos abordados eram: 
organização do corpo clínico, preenchimento do prontuário e disponibilidade de 
serviços diagnósticos e terapêuticos. Nada se falava sobre a qualidade do serviço 
prestado ou a satisfação do cliente (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005). Como já 
se ressaltou, a visão de qualidade era oferecer o serviço e não oferecer o serviço de 
modo a satisfazer o cliente. Ainda não eram usados indicadores de desempenho 
ou métodos de avaliação
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Ao longo do tempo, o processo de padronização evolui com a elaboração de ma-
nuais de padronização que tinham como objetivo elaborar normas e estabelecer 
padrões sempre baseados nos últimos progressos técnico-científicos estabelecidos 
(FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005).

Porém se percebe que ter os mais diversos serviços, usar manuais técnicos de 
alta complexidade ou ter profissionais altamente gabaritados não era tudo, pois 
problemas como desperdícios, falta de fornecedores e quebra de equipamentos 
eram recorrentes e prejudicavam o bom andamento do serviço médico assisten-
cial prestado. Era necessário fazer uma gestão da qualidade de todo o processo 
envolvido contribuindo para que o resultado final fosse positivo, ou seja, reduzir 
os desperdícios e consequentemente o custo final aliado a um crescimento da 
satisfação e qualidade dos serviços prestados. Era preciso planejar a qualidade 
fazendo-se um diagnóstico situacional a partir do qual fosse possível discutir 
possibilidades. Estas então resultariam sucessivamente em um planejamento 
estratégico, tático e organizacional. Após a aplicação dessas mudanças era neces-
sário que o processo fosse auditado para que falhas e melhorias pudessem ser 
implementadas. Com isso surge o conceito da acreditação, que nada mais é do 
que certificar a qualidade.

A primeira importante entidade acreditadora que surgiu nos Estados Unidos em 
1951 foi a “Joint Commission on Accreditation of Hospitals”, hoje chamada de 
“The Joint Commission”. Até os dias atuais, é uma das instituições de acredita-
ção mais respeitadas em todo mundo. Os padrões utilizados para avaliação são 
elaborados por especialistas. A sua missão é melhorar a qualidade e segurança 
dos serviços de saúde prestados por meio da consultoria, educação, acreditação e 
certificação (JOINT COMMISSION, ©2014).

No Brasil, de forma semelhante a nos Estados Unidos, o processo se iniciou com 
a Comissão de Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde, em 1935, que tra-
balhou para padronizar os hospitais no que diz respeito às condições de estrutura 
como existência de necrotério, laboratório de análises clínicas, sala de operações, 
entre outros (CARVALHO, 1973 apud FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005).

Sucessivamente, ocorreram fóruns de discussões entre entidades nacionais e in-
ternacionais, elaboração do manual de padrões de acreditação para a América 
Latina, criação da comissão nacional de qualidade e produtividade em saúde, 
programa brasileiro de qualidade e produtividade, até que, em 1998, com Hum-
berto de Moraes Novaes, o Ministério da Saúde lança, juntamente com o REFOR-
SUS, o projeto de acreditação hospitalar. Este estabelecia as normas básicas do 
processo de acreditação, ou seja, como iria ser o credenciamento das instituições 
acreditadoras, a capacitação e qualificação dos avaliadores, o código de ética e o 
planejamento do programa brasileiro de acreditação. Finalmente, em 1999, é 
criada a Organização Nacional de Acreditação - ONA, instituição privada, sem 
fins lucrativos, que regula todo processo de acreditação em nosso país, ou seja, é o 
órgão executor do Sistema Brasileiro de Acreditação - SBA. É importante  ressaltar 
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que esse projeto resultou do esforço e debate entre prestadores de serviços de 
saúde, compradores desses serviços e instituições da área pública (FELDMAN; 
GATTO; CUNHA, 2005).

O processo de acreditação começa com a vontade do hospital em ser acreditado. 
Assim, o responsável deve entrar em contato com a organização acreditadora e 
solicitar um diagnóstico organizacional por meio da análise de documentos en-
viados. É fornecido material de estudo para que o hospital como um todo entenda 
o processo de acreditação e reafirme sua vontade. Depois, seguem-se as visitas 
técnicas, nas quais são auditados itens de referência como documentos e prontu-
ários, além de serem feitas entrevistas com funcionários e clientes. O resultado é 
expresso num relatório que é enviado ao comitê de acreditação, que julga se o re-
sultado será favorável ou não e qual será o nível de classificação (Quadro 1). É um 
processo voluntário, periódico e reservado (VIEIRA; CARDOSO; CHAVES, 2008).

Quadro 1 – Níveis de acreditação de acordo com parâmetros da ONA

Nível Princípio atendido Validade da certificação Título imposto
1 Segurança 2 anos Acreditado
2 Segurança; Organização 2 anos Acreditado Pleno

3
Segurança; Organização;
Excelência em gestão

3 anos Acreditado com excelência

Fonte: Organização Nacional de Acreditação (1990a).

As principais vantagens da acreditação são a melhoria da qualidade da assistência 
prestada à população, com mais segurança nos serviços ofertados. Além disso, 
configura-se como um instrumento importante no gerenciamento da instituição 
(ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 1990a).

Percebe-se, ao longo desses 70 anos, que o Ministério da Saúde sempre esteve 
engajado na criação da cultura da acreditação, como uma forma de garantir em 
última instância a qualidade dos serviços prestados. A visão desejada era de acre-
ditar um hospital como uma forma de enaltecê-lo por estar dentro das normas 
técnicas mais recentes, estimulando assim que padrões mais elevados de quali-
dade fossem sucessivamente buscados e atingidos.

É importante ressaltar que a acreditação não deve ser imposta, ela deve ser genuí-
na e voluntária. Somente desse modo o processo de busca pela qualidade será fru-
to de um aprendizado contínuo. É importante enfatizar também que, exatamente 
por conta desses princípios, a ONA não deve ser confundida com a VISA (Vigi-
lância Sanitária). A última é um órgão governamental com caráter fiscalizador, e 
não educador, com poder de polícia, ou seja, capaz de punir com sanções legais os 
estabelecimentos que não se adéquam às exigências mínimas estabelecidas pela 
própria VISA. Além disso, as inspeções são sempre compulsórias. A vigilância 
sanitária certifica, reconhece oficialmente que a instituição fiscalizada apresenta 
certas qualificações pré-determinadas, enquanto a ONA acredita (BITTAR, 2000).
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Claramente a acreditação não é a “salvação da lavoura”, sendo necessário inves-
tir na administração da qualidade. Esta se baseia na participação de todos os 
funcionários, de forma que eles possam avaliar permanentemente os processos, 
sugerindo melhorias e participando ativamente da implementação destas, a fim 
de que as metas possam ser cumpridas. A missão da empresa deve ser definida 
por todos e deve ser colocada em prática sempre. A educação contínua deve ser 
uma prática, assim como as decisões devem ser baseadas em análises sérias e não 
no “achismo” (MEZOMO, 2001).

Atualmente, entra-se numa fase em que o consumidor não quer apenas ter a as-
sistência e, sim, almeja os serviços médicos de qualidade por acreditar que esse 
seja o caminho para o erro zero em seu tratamento. Aliado a isso, as instituições 
buscam um melhor gerenciamento que reduza os custos, porém sem compro-
meter o foco na prestação de serviços de qualidade exemplar (GURGEL JUNIOR; 
VIEIRA, 2002). Visto isso, os hospitais acreditados estão passando a serem mais 
buscados pela população, num processo provavelmente sem volta. A acreditação 
passa a ser uma vantagem competitiva. Os serviços de saúde não comprometidos 
com a garantia da qualidade estão fadados a críticas cada vez mais intensas e, 
finalmente, a seu desaparecimento.

Segundo dados no sítio eletrônico da ONA, existem um total de 293 instituições 
atualmente acreditadas, sendo praticamente metade (151) de hospitais. O nível 
três foi atingido por 65 hospitais, o nível dois, por 40, e o nível um, por 46. O 
estado do Rio de Janeiro conta com 12 desse total de instituições acreditadas. Já 
na área da Hemoterapia, são 22 unidades acreditadas, sendo que dessas apenas 
3 estão localizadas no Rio de Janeiro (ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACRE-
DITAÇÃO, 1990b).

Muito ainda há para crescer, muitas barreiras devem ser ultrapassadas, porém o 
mais significativo é que os atores que fazem parte desse processo, como gover-
no, instituições de saúde, médicos, administradores e usuários, já estão cientes 
de que mudanças precisam ocorrer para alcançar o bem maior, a qualidade com 
menor custo.

Hemoterapia

A história da hemoterapia no mundo

Por muitos séculos, o sangue é objeto de fascínio do homem. Num período mais 
longínquo, durante o qual não se entendia bem suas propriedades e funções, o 
sangue era tido como o fluido vital da vida. De certo se sabia que aqueles com per-
da volumosa e incessante de sangue logo perderiam a própria vida. Acreditava-se 
que ele era capaz de transportar qualidades mentais e físicas do seu portador ora, 
pelo banho ora pela ingestão. Dizia-se, por exemplo, que o sangue do leão conti-
nha força, que o do tigre, astúcia, e o do touro, virilidade. Acreditando nisso, há 
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passagens históricas de seitas pagãs em que se usava o sangue como oferenda aos 
Deuses. Egípcios que se banhavam em sangue para obter jovialidade, gladiadores 
que o bebiam, após as batalhas, para adquirir força e vitalidade, e, ainda, nobres 
romanos que, ao se suicidarem, deixavam seu sangue como presente aos amigos 
mais íntimos. Em 1492, há o relato histórico de que, estando o papa Inocêncio 
VIII a agonizar em seu leito de morte, foi oferecido a ele, para que fosse ingerida, 
uma poção contendo sangue de três jovens meninos na esperança de que a jovia-
lidade e a energia deles pudessem ser transferidas para o pontífice. Morreram to-
dos. Mas por muitos séculos a propriedade de elixir da vida permaneceu agregada 
ao sangue de uma forma mística e supersticiosa, marcando a fase pré-histórica 
das transfusões sanguíneas (BREWER, 1949; AMORIM, 2000a).

Somente em 1616, com a descrição da concepção de circulação sanguínea pelo 
professor Willian Harvey, começa-se a se pensar no sangue de uma forma científi-
ca, embora ainda timidamente. Sua tese, publicada em 1628, muda a trajetória da 
história médica. Antes de se pensar na transfusão sanguínea propriamente dita, 
foi postulada a infusão de medicamentos e outros fluidos na circulação. Experi-
mentos iniciais foram feitos utilizando-se animais e, posteriormente,  seres hu-
manos. Os resultados foram promissores e os conceitos sedimentados, surgindo 
então a hipótese de se infundir sangue nas veias para o tratamento de fraquezas, 
perda de vitalidade. Ainda nessa época o sangue era tido como fluido mágico 
capaz de dar vida (BREWER, 1949; AMORIM FILHO, 2000a).

Em maio de 1665, na Universidade de Oxford, Inglaterra, Richard Lower propor-
ciona a primeira experiência envolvendo uma transfusão sanguínea. Foram ini-
cialmente selecionados dois cachorros. O primeiro teve sua jugular cortada para 
que o sangue jorrasse e, quando a vida estava quase se esvaindo, foi retirado san-
gue da artéria do segundo animal para reposição no primeiro. Assim o cachorro 
teve sua vida salva, e a primeira transfusão sanguínea estabelecida, embora ainda 
não envolvendo seres humanos. Dois anos mais tarde, em 1667, o professor de fi-
losofia e matemática da faculdade de Montpellier, na França, Jean Baptiste Denys 
realiza com sucesso a primeira transfusão entre um animal e um rapaz que sofria 
de anemia por repetidas sangrias. No ano seguinte, a primeira morte relacionada 
com a transfusão ocorre em um paciente do mesmo professor e a sociedade médi-
ca se volta contra o novo tratamento. Esse fato resulta na proibição da transfusão 
sanguínea, não apenas na França, mas também em outros países da Europa. 
Essa situação perdura por aproximadamente 150 anos (DEGOWIN et al., 1949).

O que se pode perceber é que durante o século XVII pouco se avançou em relação 
à transfusão sanguínea, principalmente porque o sangue era visto como trata-
mento para senilidades, insanidades e doenças crônicas. A preocupação maior era 
com seus supostos efeitos mentais e semimágicos. Ainda não se havia atentado 
para sua função de reposição no caso de perda sanguínea aguda. Esse período foi 
chamado de era pré-científica da transfusão.
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Finalmente, em 1818, o obstetra e estudioso inglês James Blundell postulou duas 
verdades sobre transfusão: a primeira, a de que o sangue de uma espécie só de-
veria ser usado naquela espécie em questão, ou seja, a doutrina da incompatibili-
dade entre espécies; e a segunda era a de que o sangue não deveria ser encarado 
como líquido mágico e, sim, como fluido de reposição para as perdas agudas de 
sangue. Ao todo foram 10 transfusões entre seres humanos, sendo apenas quatro 
com sucesso. A mais memorável foi publicada no “The Lancet”, em 1829, quando 
uma mulher com hemorragia pós-parto grave é salva pela transfusão de sangue 
braço a braço que recebeu do auxiliar do Dr. Blundell (BREWER, 1949).

A partir daí, alguns outros se aventuraram na prática da transfusão, em sua maio-
ria obstetras ou cirurgiões que a utilizavam como último recurso no caso de 
sangramentos graves não controlados. Muitas engenhocas foram inventadas com 
a finalidade de facilitar a transfusão, porém o grande problema de formação de 
coágulos, reações adversas graves e até morte ainda assolavam essa prática. Em 
1875, Landois foi capaz de captar o relato de 347 transfusões em todo o mundo, 
verificando em 40% dos casos efeitos graves (DEGOWIN et al., 1949).

Em 1901, verifica-se o grande marco na história da transfusão e a entrada no 
período científico, quando Karl Landsteiner detectou as aglutininas e isoaglu-
tininas, culminando com o posterior descobrimento dos grupos sanguíneos A, 
B, O, AB. Consequentemente foi postulada a teoria da incompatibilidade ABO. 
Dessa forma, ficou explicado o porquê das reações hemolíticas graves que ha-
viam assombrado por séculos as experiências transfusionais (BREWER, 1949; 
( DEGOWIN et al., 1949).

O próximo avanço ocorreu, em 1914, com o uso de anticoagulantes, possibilitan-
do que o sangue fosse estocado por horas ou dias, eliminando a transfusão direta 
ou braço a braço. Esse sangue estocado foi primeiramente usado nos hospitais 
militares na França, em 1917, pelo médico Oswald H. Robertson, e a garrafa que o 
comportava ficou conhecida como garrafa de Robertson (DEGOWIN et al., 1949).

Outro acontecimento importante foi a descoberta do fator Rh por Landsteiner e 
Wiener, em 1940, o que possibilitou entender-se a eritroblastose fetal e a incre-
mentação dos testes pré-transfusionais (DEGOWIN et al., 1949).

Todo esse avanço no conhecimento científico aliado à 1ª e 2ª Guerras Mundiais 
foi fundamental para que o ato transfusional se popularizasse. Inicialmente, isso 
ocorreu pelas mãos dos cirurgiões oficiais que salvaram a vida de milhares de 
soldados com sangramentos extremos e, depois, pela sociedade médica e civil de 
um modo geral.

O primeiro serviço de transfusão no mundo foi fundado em 1921, em Londres. 
Ele era chamado “Voluntary Service” e tinha a Cruz Vermelha como órgão admi-
nistrador. Já o conceito de banco de sangue surge em 1937, nos Estados Unidos. 
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Neste, o sangue é visto como moeda corrente, a doação como depósito e a trans-
fusão como o saque. Existiam planos de saúde nos EUA nos quais se alguém 
trouxesse um número x de doadores por ano, sua família poderia usar o serviço 
de transfusão sanguínea durante aquele ano corrente (DEGOWIN et al., 1949).

Percebe-se que aos poucos os grandes oportunistas da época fizeram do sangue 
um negócio lucrativo. Utiliza-se de sua propriedade medicinal fundamental para 
manutenção da vida em casos extremos. Dessa forma, há certa permissividade na 
utilização do sangue, o qual, nesse período, não é regulamentado por manuais ou 
agências reguladoras (PIMENTEL, 2006).

Logo surge a hemoterapia como especialidade médica, responsável pelas trans-
fusões sanguíneas e todos os outros processos relativos ao sangue. Pode-se dizer 
que os dois grandes países pioneiros nesse ramo foram Inglaterra e França.

A história da hemoterapia no Brasil

O sistema de saúde brasileiro surge na década de 1920 com a criação do Depar-
tamento Nacional de Saúde Pública, cujo foco era o combate de pestes pela vaci-
nação e medidas sanitárias. Nessa época, a saúde era exercida por médicos que, 
em sua maioria, atendiam como particulares ou por filantropia, como era o caso 
da Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro. Muito pouco se falava de hemo-
terapia, que era exercida principalmente por poucos profissionais, que traziam 
do exterior as experiências divulgadas na área. Um relato histórico do início do 
século XX se refere à transfusão realizada por Gracez Fróes, professor de clínica 
médica em Salvador, numa paciente com sangramento agudo, utilizando como 
doador o servente do hospital (JUNQUEIRA et al., 2005).

Paulatinamente, nas primeiras décadas de 1900, foram surgindo serviços de hemo-
terapia em vários lugares, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia e Recife. 
Eram constituídos por um médico transfusionista e um grupo de doadores univer-
sais do tipo sanguíneo “O”, os quais eram remunerados (JUNQUEIRA et al., 2005).

A ausência de legislação e normatização técnica própria, associada ao aumento 
da demanda interna para a indústria de hemoderivados, fornecia subsídios para 
a manutenção da indústria do sangue. A partir daí, surgiram diversos serviços 
pequenos que, muitas vezes, trabalhavam sem ética e viam no banco de sangue 
um verdadeiro negócio. Prioritariamente, esses serviços tinham foco na coleta de 
plasma, com a intenção de repassá-lo para a lucrativa indústria de hemoderivados. 
As doações podiam ser remuneradas ou voluntárias. Não havia critérios sérios 
para exclusão de doadores e nem uma preocupação do governo em estimular a 
doação de sangue. Esse cenário estimulava que a doação fosse realizada majorita-
riamente por uma população marginalizada que buscava na remuneração, advin-
da da doação, um subsídio para as suas necessidades básicas, como a alimentação 
(JUNQUEIRA et al., 2005; PIMENTEL, 2006).
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A primeira ação do governo ocorreu em 1950, com a Lei Federal 1.075, que abo-
nava o ponto dos servidores públicos que efetuassem doação em um serviço do 
governo. Depois, em 1961, o presidente Jânio Quadros expressa seu desejo de 
comprar dois centros de transfusão no modelo francês para o Rio de Janeiro e 
São Paulo. A implementação desses centros não ocorreu, porém se inicia nesse 
momento a cooperação técnica hemoterápica entre França e Brasil. Inicialmente 
visava à capacitação técnico-científica, mas também se estendeu para implemen-
tação da gestão pública da hemoterapia anos mais tarde e, atualmente, na implan-
tação da indústria de hemoderivados no Brasil (PIMENTEL, 2006).

Em 1964 é lançado o Programa Nacional do Sangue com a criação da Comissão 
Nacional de Hemoterapia (CNH), que tinha função normativa, consultiva, de 
fiscalização e executiva. Tinha o objetivo de criar normativas para organizar a 
atividade hemoterápica no Brasil e entre suas competências se destacam:

 ► Definir os sistemas de organizações responsáveis pelo provimento de sangue, 
hemocomponentes e seus derivados;

 ► O primado da doação voluntária de sangue;

 ► O estabelecimento de medidas de proteção individual ao doador e ao recep-
tor; fixação de critérios e destinação dos produtos sanguíneos, assegurada à 
disponibilidade permanente de sangue total para a transfusão;

 ► Constituição de reservas hemoterápicas à disposição do Estado para emprego 
em casos de necessidade imperiosa e de interesse nacional;

 ► Disciplinamento da atividade industrial relativa à produção de derivados do 
sangue;

 ► Incentivo à pesquisa científica e aos meios de formação e aperfeiçoamento 
de pessoal especializado na área (PIMENTEL, 2006; BORDIN et al., 2007).

Em 1969, o Governo Federal convida o professor Pierre Cazal, então consultor da 
OMS, para fazer um levantamento da situação hemoterápica no Brasil. Seu traba-
lho, conhecido como “Relatório Cazal”, enumera diversos fatos que demonstram 
o descuido e descaso em que se encontrava a hemoterapia, como a comerciali-
zação do sangue humano coletado em pequenos serviços advindos de doadores 
selecionados sem critérios e a falta de incentivo do governo à doação voluntária 
(PIMENTEL, 2006).

Nessa época, a hemoterapia praticada na França já era conhecida por contar com 
princípios importantes, como doação voluntária não remunerada, anonimato dos 
receptores e ausência de lucro. Já no Brasil, a situação era bastante diferente, 
“[...] a qualidade do sangue transfundido refletia as distorções do sistema e a ne-
cessidade de mudanças se tornou evidente” (PIMENTEL, 2006, p. 55).
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Nesse período, embora já existisse uma normatização, ainda que não muito abran-
gente, e serviços de alta qualidade técnica e ética profissional, existiam muitos 
oportunistas que tratavam a hemoterapia como um ramo mercantil. A fiscalização 
ainda não era efetiva como a que há nos dias atuais (JUNQUEIRA et al., 2005).

A CNH, embora tivesse alguns impedimentos políticos ao seu pleno funciona-
mento, conseguiu alcançar feitos importantes, entre os quais se podem destacar a 
obrigatoriedade do registro dos serviços de hemoterapia e a discussão de normati-
zações que objetivavam a proteção do doador e do receptor e impedir a exportação 
de sangue e derivados (JUNQUEIRA et al., 2005).

Essa comissão passa a constituir uma Câmara Técnica do Conselho Nacional de 
Saúde em 1976, apenas com função normativa e consultiva, retornando para os 
órgãos de fiscalização sanitária a função de fiscalizar as condições ambientais, 
instalações, equipamentos, meios de proteção, métodos e processos de trabalho 
e exercício das profissões e ocupações, até que em 1979 se extingue por completo 
(BORDIN et al., 2007).

De fato pode-se dizer que as doenças transmitidas pelo sangue, seus componen-
tes e derivados sempre foram a força motriz para que as mudanças ocorressem. 
O antígeno Austrália, vinculado à hepatite B, foi descoberto em 1965, porém, 
somente em 1975 a CNH tornou obrigatória a realização desse teste em todo 
o sangue coletado, seja para uso transfusional ou para produção de derivados 
industriais. Até essa data só era obrigatória a realização de sorologia para sífilis e 
doença de Chagas. Vale ressaltar que os serviços pautados na boa prática médica 
faziam desde sempre todas as sorologias existentes na época e prezavam acima 
de tudo a segurança do doador e do paciente (FONSECA, 2010; BORDIN et al., 
2007; JUNQUEIRA et al., 2005).

A urgência por mudanças não se aplicava apenas à área da hemoterapia e, sim, 
a todo o contexto da saúde pública do país. Nessa época, o modelo de saúde era 
basicamente assistencialista, com foco no tratamento da doença já estabelecida. 
Além disso, era excludente, pois abrangia apenas os que tinham carteira assinada 
e seus familiares, ficando os demais à mercê dos serviços filantrópicos. Assim, 
por ação do Governo Federal, surge em 1980 o Programa Nacional de Sangue e 
Hemoderivados, o então chamado Pró-Sangue.

Castro Santos, Moraes e Coelho (1992 apud PIMENTEL, 2006, p. 70) consideram:

O Pró-sangue foi o processo social e efetivo da intervenção estatal. Apesar 
de, no início, não ser profunda e abrangente, a ideia foi se adequando a 
uma lógica, tornando-se uma chance da construção de uma organização 
hemoterápica gerida pelo Estado, a partir de um sistema único e organiza-
do por princípios de máxima racionalidade técnica.
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O programa baniu a doação remunerada e a comercialização do sangue. O ob-
jetivo fundamental era posicionar o produto do ciclo do sangue nos mais altos 
padrões de segurança e qualidade, além de tornar universal o atendimento à 
população. Foi incentivada a doação voluntária não remunerada (BORDIN et al., 
2007; JUNQUEIRA et al., 2005; PIMENTEL, 2006).

Nesse processo, o modelo francês de gestão do sangue serve de inspiração e são 
criados os hemocentros em diversos estados da federação. Esses tinham como 
função centralizar o processo hemoterápico com o propósito de que houvesse um 
melhor controle sobre a qualidade dos insumos advindos do ciclo do sangue. Po-
rém, mesmo antes desse programa, o Estado de Pernambuco já havia inaugurado, 
em 1977, seu hemocentro, chamado Hemope, o qual se tornava uma referência. 
O Hemope tinha como filosofia o benefício social, e não o lucro, e trabalhava com 
doações não remuneradas, preconizando a segurança transfusional. A cooperação 
técnica entre França e Brasil foi muito importante no treinamento de diversos 
profissionais na área, os quais por meio de estágios no Hemope foram capazes 
de multiplicar esse conhecimento. Em 1986, o programa possuía 212 profissio-
nais capacitados pelo Hemope para promover uma hemoterapia dentro dos re-
queridos padrões de segurança, 14 Hemocentros e 7 hemonúcleos em operação 
(JUNQUEIRA et al., 2005).

Porém, o Pró-Sangue ainda tinha resultados inexpressivos em relação ao que se 
desejava e dessa forma outros programas são lançados com o objetivo de auxi-
liá-lo. Um exemplo é o PLANASHE, de 1988, que tem como lema: “Assegurar 
que o sangue e seus derivados usados para fins terapêuticos não se constituirão 
em veículo de patologias nem serão objeto de interesses mercantis” (BORDIN et 
al., 2007, p. 14).

Em 1988, a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988a), em seu artigo nº 199, define 
as condições para coleta, processamento e transfusão de sangue e hemoderiva-
dos, sendo vedado todo tipo de comercialização. A Lei nº 10.205, chamada a lei 
do sangue, regulamenta essa parte da Constituição (JUNQUEIRA et al., 2005; 
PIMENTEL, 2006).

Deve-se ressaltar que o fator determinante para as mudanças nas regras do sangue 
não só em nosso país, mas em boa parte do mundo, foi a pandemia da Aids, que 
se inicia na década de 1980. Logo se descobriu que a transfusão de sangue, seus 
componentes ou derivados constituía um dos meios responsáveis pelo contágio. 
Em 1982, foi descoberto o vírus, e somente em 1985 surgiu o primeiro teste soro-
lógico com metodologia enzimática de detecção. Em 1988, a Lei Federal nº 7.649 
(BRASIL, 1988b) torna obrigatório o cadastramento de doadores de sangue e a 
realização do teste laboratorial para Aids, assim como já havia para hepatite, Cha-
gas e sífilis. Antes mesmo desse decreto, estados como Rio de Janeiro e São Paulo 
já haviam tornado essa prática obrigatória (PIMENTEL, 2006; SOUZA, 1992).
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A Aids transfusional, como ficou conhecida, assolou de forma significativa os ser-
viços que não primavam pela qualidade do sangue ofertado e todos aqueles que 
viam na hemoterapia uma forma de obter lucro e, no sangue, uma valiosa moeda 
corrente. Muitos doentes, principalmente os politransfundidos, que dependiam 
da transfusão para viver, como é o caso dos hemofílicos, contaminaram-se e ime-
diatamente toda a sociedade civil alarmou-se com a situação caótica em que se 
encontrava o sangue no Brasil (PIMENTEL, 2006; JUNQUEIRA et al., 2005). Em 
1987, aproximadamente 50% dos hemofílicos estavam contaminados com o vírus 
do HIV (SOUZA, 1992).

A reação da sociedade em vista da Aids transfusional englobava fatores sociais, 
culturais, econômicos e políticos. Sociais e culturais porque era necessário ad-
quirir uma nova postura frente às doações de sangue, incentivando que pessoas 
de boa saúde se tornassem doadoras e que o fizessem não como meio de obter 
vantagem e, sim, para exercerem sua cidadania. Econômico porque a Aids trans-
fusional trouxe um gasto enorme para o sistema de saúde, com medicamentos, 
internações, processos indenizatórios. Além disso, porque ao se melhorar a quali-
dade de sangue teria que se gastar mais e, obviamente, o comércio não podia mais 
ser a alma do sistema. Por último, e não menos importante, o caráter político, 
porque se buscava dos dirigentes do país uma atitude de honestidade e respeito 
para com a saúde da população. Esse movimento configurou a chamada politi-
zação do sangue: “A AIDS desnuda a dimensão política das práticas sanitárias” 
(PIMENTEL, 2006, p. 74).

Em 1997, o Ministério da Saúde convida técnicos canadenses para avaliarem a 
situação hemoterápica brasileira. A conclusão não foi positiva. Foram criticados 
diversos pontos, como a inexistência de um sistema de informação gerencial, 
um perfil de doador de reposição e não espontâneo, entre outros. Dessa forma, 
é lançado no mesmo ano o Plano de Metas, que tinha como diretriz: “Sangue 
com garantia de qualidade em todo seu processo até 2003” (BORDIN et al., 2007, 
p. 14). O referido Plano era constituído por 12 projetos, que abrangiam recursos 
humanos, gerência de informações, insumos, hemovigilância, acreditação, entre 
outros, mas sempre mantendo o objetivo inicial do Pró-Sangue de 1980, que era 
oferecer um produto final de qualidade. Este recebeu o apoio não só do governo, 
mas também dos profissionais envolvidos e da sociedade civil de forma geral. 
A força tarefa resultante foi positiva e culminou em um grande crescimento do 
sistema (BORDIN et al., 2007).

Um ponto importante na história da hemoterapia foi a criação da Anvisa em 1999. 
A vigilância sanitária constitui:

Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambien-
te, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde (BRASIL, 1990).
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Somente em 1995, um ramo da vigilância sanitária foca mais a hemoterapia. 
Esse fato ocorreu na criação do Programa Nacional de Inspeção em Unidades 
Hemoterápicas (PNIUH), que treinou 244 técnicos de nível superior para atua-
rem ativamente nas inspeções sanitárias. Esse passo foi fundamental para que a 
qualidade das unidades hemoterápicas fosse implementada, pois de nada valia 
normatizar se não houvesse quem checasse se, de fato, na prática, as normativas 
estavam sendo implementadas (BORDIN et al., 2007).

Desde então muitos outros pontos foram colocados em prática, como controle de 
qualidade de reagentes diagnósticos e controle de qualidade externo em sorologia 
e imuno-hematologia. Todos sempre com a função de assegurar a qualidade.

Mais recentemente, ocorreu a criação da Hemobrás, empresa estatal brasileira 
de hemoderivados e biotecnologia. A Hemobrás foi inaugurada em 2011 com a 
missão de: 

[...] pesquisar, desenvolver e produzir hemoderivados, medicamentos bio-
tecnológicos e reagentes, com excelência, responsabilidade socioambiental 
e satisfação de seus profissionais e clientes, para atender prioritariamente 
o Sistema Único de Saúde (SUS). A autossuficiência na produção de he-
moderivados é o grande objetivo trazendo para o país um produto de qua-
lidade e com uma importante redução do custo (EMPRESA BRASILEIRA 
DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA, [2004?]).

A hemoterapia é uma especialidade médica que, de fato, não deve ser encarada 
apenas como uma das facetas da medicina. Seu bem maior, o sangue, ajuda a 
melhorar, salvar vidas todos os dias, porém a obtenção dessa dádiva não depende 
de status social, cor da pele ou poder aquisitivo. Ela depende de um ato altruísta 
e voluntário de anônimos que doam com o objetivo de fazer o bem. Nesse senti-
do, a hemoterapia tem um caráter social, com um nítido papel na construção da 
cidadania de nossa população.

Ciclo do sangue

O ciclo do sangue é o processo que engloba as atividades envolvidas com a obten-
ção do sangue, seus derivados e componentes. Pode ser didaticamente dividido 
nas seguintes etapas sequenciais (BRASIL, 2000, 2011b; BRASIL; AGÊNCIA 
 NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010):

a) Captação de doadores;

b) Registro do candidato à doação;

c) Triagem clínico-epidemiológica;

d) Triagem hematológica;

e) Coleta de sangue;

f) Triagem laboratorial;
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g) Processamento e fracionamento;

h) Armazenamento;

i) Transporte e distribuição;

j) Transfusão;

k) Controle de qualidade dos hemocomponentes;

l) Controle de qualidade dos insumos críticos;

m) Controle dos processos;

n) Descarte de resíduos.

Hemoterapia como rede

A hemoterapia é a especialidade médica que utiliza o sangue e seus derivados 
para fins terapêuticos. Embora a história da medicina demonstre que a utilização 
do sangue para fins terapêuticos já remonta a séculos, essa prática vem sofren-
do nas últimas décadas diversos avanços científicos que viabilizaram a classi-
ficação da hemoterapia como uma especialidade médica. Sua atuação abrange 
todo o ciclo do sangue, desde a promoção da doação por meio de campanhas 
até sua utilização à beira do leito. Também inclui o cuidado de doenças que se 
utilizam dos procedimentos e insumos da hemoterapia como o tratamento das 
hemofilias e hemoglobinopatias. É importante ressaltar que o ato transfusional 
é inerente a diversas especialidades – cirurgia, obstetrícia, clínica médica. O he-
moterapeuta tem um papel muito importante na orientação transfusional em 
diversas especialidades, atuando de forma ativa em todo o hospital. Como pre-
viamente exposto, somente a partir do Pró-Sangue (JUNQUEIRA et al., 2005), 
o Estado toma de fato as rédeas da política nacional de sangue. O modelo de 
assistência em saúde implementado pelo SUS tem como princípios: universa-
lidade, equidade, integralidade, descentralização, regionalização e hierarqui-
zação (BRASIL, 1990). Essas doutrinas serviram de base para a formação do 
sistema brasileiro de assistência hemoterápica e hematológica. Nessa época, al-
guns estados já contavam com a existência de institutos de assistência na área 
de hematologia e hemoterapia, como era o caso de São Paulo (SOUZA, 1992).

Em 1987, é criado o GEPRO, grupo especial de programas em hematologia-hemo-
terapia. O objetivo era reunir especialistas de vários estados para que fossem dis-
cutidas e formuladas políticas públicas na área, estruturadas em um plano diretor. 
O resultado foi a institucionalização do programa pela criação de uma rede de 
atendimento hematológico e hemoterápico pelo Decreto 32.849/91 (SÃO PAULO, 
1991): HEMORREDE. Inicialmente desenvolve-se no Estado de São Paulo, repro-
duzindo-se progressivamente para todo Brasil. Essa rede segue os princípios do 
SUS, como a descentralização, regionalização e universalização (SOUZA, 1992).
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A Hemorrede tem as seguintes funções (SOUZA, 1992):

 ► Atendimento e orientação das patologias hematológicas para a rede de saúde. 
Por exemplo: anemias crônicas, carenciais e constitucionais; anemia aplás-
tica; transplante de medula óssea; patologias onco-hematológicas; questões 
imuno-hematológicas e de histocompatibilidade; hemofilia e sorologia (SÃO 
PAULO, 1991);

 ► Suporte transfusional direto ou indireto incluindo o ciclo do sangue com co-
leta, processamento e abastecimento de sangue e hemoderivados aos serviços 
de assistência a saúde;

 ► Controle sorológico;

 ► Aféreses terapêuticas.

A Hemorrede, segundo Souza (1992, p. 56), é “uma organização hierarquizada de 
modo a fornecer um número crescente de serviços com qualidade e custos cada 
vez mais adequados”.

Essa rede está organizada nos seguintes órgãos executores, tanto de caráter pú-
blico quanto privado: Hemocentro coordenador, Hemocentro regional, Hemo-
núcleo, Unidade de coleta e transfusão, Serviço de Hemoterapia ou Banco de 
sangue, Unidade Sorológica, Agência ou unidade transfusional e Posto de coleta 
(LOPES, 2000; BRASIL, 2000).

Em 2009, a coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados se 
reuniu a fim de fazer um balanço sobre a situação hemoterápica no Brasil. Nesse 
encontro, foi definida a visão de futuro da Hemorrede - 2015: “Uma Hemorrede 
integrada e qualificada, que atenda com segurança às demandas da hematologia 
e da hemoterapia” (BRASIL, 2009c).

Processos e indicadores

Conceito de processos

Na gestão dos serviços de saúde, é de extrema importância alcançar resultados de-
sejáveis para o maior número de pessoas e com menor custo (AZEVEDO, 1991). 
Nos últimos tempos, o custo dos serviços de saúde vem aumentando (GURGEL 
JUNIOR; VIEIRA, 2002) e os principais fatores responsáveis por esse aumento 
são o desenvolvimento tecnológico e o envelhecimento da população. O avanço 
tecnológico pode ser sentido no progresso substancial dos métodos diagnósticos e 
terapêuticos, agregando valores aos procedimentos na saúde, agora mais comple-
xos e caros, e também favorecendo o fenômeno de envelhecimento da população. 
Como os recursos são limitados, a variável custo ganha um lugar de destaque nas 
decisões dos gestores da saúde. O uso racional das verbas permite que o mesmo 
serviço seja disponibilizado, com qualidade, para um número maior de pessoas 
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(BITTAR, 2000). Logo, a busca pela qualidade na saúde deve primar por: excelên-
cia no atendimento, custo reduzido e diminuição do retrabalho (TREVISO, 2009).

Um bom gerenciamento de uma instituição de saúde pode ser didaticamente 
dividido em três grandes áreas de interesse – estrutura, processos e resultados. 
Todas essas são de extrema importância. A estrutura engloba recursos físicos, 
humanos e materiais; instrumentos normativos e administrativos e fontes de 
financiamento (DONABEDIAM apud KLUCK et al., 2002). Uma boa estrutu-
ra é uma ferramenta indispensável para se chegar a um bom desempenho nos 
processos e resultados. Porém, a estrutura por si só não sustenta um resultado 
positivo. Os resultados são as consequências das intervenções feitas na saúde 
do paciente. A análise dos resultados, por outro lado, é cômoda e atraente, mas 
também não exprime os caminhos que levaram àquele resultado. Logo, apenas o 
estudo do processo possibilita a reavaliação deste com a identificação dos fatores 
causais do resultado, permitindo a correção dos desvios por meio do planeja-
mento de ações corretivas e reorganização das ações. Essas mudanças têm por 
objetivo a obtenção de melhorias nos resultados finais (AZEVEDO, 1991).

Processo é o conjunto de atividades de trabalho que são executadas segundo uma 
sequência lógica e temporal com o objetivo de obter um resultado. Pelo modelo 
de Fleming, o resultado depende dos processos que, por sua vez, dependem da 
estrutura e do meio ambiente (BITTAR, 2000; TREVISO, 2009) (Figura 1).

Figura 1 – Modelo de Fleming

Estrutura

Processo

Meio ambiente Resultados

Fonte: Bittar (2000).

Os processos, para serem bem executados, precisam ser planejados, organizados 
e coordenados. A gestão da qualidade está baseada na análise atenta desses pro-
cessos e seus resultados. Quando o resultado não é satisfatório voltam-se as aten-
ções para o processo a fim de se identificar falhas, desvios e adotar-se medidas 
corretivas e preventivas. Na saúde, o resultado satisfatório é aquele que promove 
a saúde, reabilita o indivíduo (BITTAR, 2000).
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Os processos na área da saúde podem ser classificados em dois tipos: técnico ou 
administrativo. O primeiro abrange os processos que atingem diretamente os pa-
cientes, e o segundo serve de apoio para que o sistema funcione (BITTAR, 2000).

Nos anos de 1930, o estatístico Walter Shewhart desenvolveu um modelo de con-
trole de processos que posteriormente foi popularizado pelo também estatístico 
Deming na década de 1950. O último ficou muito conhecido pela sua consultoria 
na reconstrução pós-guerra da economia japonesa (TREVISO, 2009). Esse modelo 
tem por objetivo a obtenção da qualidade por meio do inteligente gerenciamento 
dos processos (ANDRADE, 2004) (Figura 2).

Figura 2 – Modelo PDCA

Plan
Planejar
O que fazer? 
Como fazer?

Act
Atue

Como melhorar da 
próxima vez?

Do
Executar
Fazer o que foi 
planejado

Check
Verificar

Aconteceu de acordo 
com o planejado?

Fonte: Cordeiro (2011).

Esse modelo ficou conhecido como “Ciclo PDCA” devido a suas quatro fases; são 
elas (ANDRADE, 2004):

a) Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para for-
necer resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da orga-
nização (ABNT, 2001 apud ANDRADE, 2004).

b) Do (executar): implementar os processos (ABNT, 2001 apud ANDRADE, 
2004). Os processos devem ser postos em prática por meio da execução do 
plano de ação.

c) Check (verificar): monitorar e medir processos e produtos em relação às po-
líticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados 
(ABNT, 2001 apud ANDRADE, 2004). Devem ser analisados e comparados 
os resultados e seus efeitos secundários para que uma conclusão sobre a 
resolução do problema possa ser formulada.

d) Act (atuar): executar ações para promover continuamente a melhoria do 
desempenho do processo (ABNT, 2001 apud ANDRADE, 2004). Caso se 
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chegue à conclusão de que o processo de solução executado surtiu o resul-
tado positivo que se esperava, seu uso deve ser padronizado. Sua utilização 
deve ser continuamente monitorada para verificar que os resultados são 
reprodutíveis. Deve-se também estabelecer metas para o futuro para que a 
busca pela qualidade não seja momentânea e, sim, contínua.

Analisando o PCDA, percebe-se que a gestão, para ser efetiva, deve ser pensada 
e executada em diversos momentos distintos. Para tal precisa-se conhecer o ter-
reno, estabelecer o planejamento de como, quando, quanto e o que plantar, para 
depois executar o plantio sempre checando como está ocorrendo o crescimento e 
os fatores que o auxiliam ou atrapalham-no. Dessa forma, ao final se colhem os 
frutos e se analisa se o resultado obtido se adéqua ao que foi planejado.

Conceito de indicadores

“Medir o desempenho de fato somente se justifica quando existe o objetivo de 
aperfeiçoá-lo” (CORDEIRO, 2011, p. 27).

Como já visto, ao se gerir uma empresa ou um setor é fundamental seu mape-
amento, a fim de se conhecer todos os acontecimentos esperados e prever os de 
ocorrência não programada. Somente dessa forma o gestor poderá ter uma visão, 
além de ampla, também profunda de seu serviço. Contudo, apenas conhecer os 
processos e ter os números resultantes desses processos não bastam. É estrita-
mente necessário transformar esses simplórios números em informação, que 
servirá de subsídio para a tomada de decisões. Essas decisões têm por objetivo 
principal o refinamento dos processos de trabalho e, em última análise, dos resul-
tados. Segundo Kluck et al. (2002), o monitoramento das atividades geralmente se 
limita ao acompanhamento da quantidade da produção e não da qualidade desta. 
Os indicadores de qualidade nascem para tornar a análise qualitativa concreta, 
palpável e, logo, passível de análise e comparação (TREVISO, 2009). Também é 
necessário um conjunto de indicadores para que uma avaliação fidedigna possa 
ser feita, e não apenas um indicador isolado (JERICO, 2011).

Porém, ao se criar um indicador dentro de um processo de trabalho é fundamen-
tal saber a situação atual e planejar como se quer estar no futuro, estabelecendo 
metas. Como os resultados nem sempre ocorrem como desejamos, é fundamen-
tal medir o que está acontecendo em tempo real no processo, para dessa forma 
intervir com medidas corretivas e não ter o futuro planejado alterado. Os indica-
dores fazem parte desse monitoramento do processo de controle. É importante 
ressaltar que o indicador por si só não é uma meta e, sim, uma fotografia do 
presente (KLUCK et al., 2002).

Para se obter indicadores fidedignos é necessário que o sistema de informação seja 
confiável, apresentando as informações de forma sistemática, ágil, transparente 
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e pouco onerosa. O benefício da informação deve ser maior do que o custo para 
coleta e processamento dos dados (SHAHANGEAN; SNEYDER, 2009).

Segundo Kluck et al. (2002), os indicadores aplicados na área de gestão da qualida-
de “são variáveis que medem quantitativamente as variações no comportamento 
dos critérios de qualidade previamente estabelecidos”. Auxiliam na descrição atual 
de determinado fenômeno ou problema, permitindo não apenas as comparações, 
mas também o vislumbre das mudanças, tendências e, por fim, o monitoramento 
quantitativo e qualitativo da execução dos planos de ação.

Muitas podem ser as características que qualificam um indicador, dentre elas 
podemos citar (PROGRAMA CQH, 2009):

 ► Simplicidade: fácil obtenção e construção;

 ► Inteligibilidade: fácil de entender; objetividade: sua análise não depende da 
interpretação, seu resultado é direto;

 ► Estabilidade: os elementos numerador e denominador são estáveis, constan-
tes no tempo;

 ► Especificidade: capta eventos pertinentes, os que de fato se desejam estudar;

 ► Sensibilidade: detecta variações, mesmo que pequenas, do elemento estuda-
do ao longo do período;

 ► Rastreabilidade: as variáveis são conhecidas e de fácil controle; 

 ► Baixo custo de obtenção: utiliza formas de coleta de dados simples e rotinei-
ras evitando ações complicadas para obtenção de dados; 

 ► exatidão: possibilidades mínimas de erro.

Os principais objetivos da medição são (CORDEIRO, 2011): o entendimento do 
processo identificando entraves e melhorias, quantificando valores e estratégias, 
planejando as metas para o futuro e percebendo a melhor estratégia e momento 
para implementar as mudanças.

Os indicadores de qualidade no âmbito da saúde devem conseguir expressar as se-
guintes características do processo estudado (SHAHANGEAN; SNEYDER, 2009):

 ► Efetividade: capacidade de realizar o que deve ser feito;

 ► Eficiência: capacidade de realizar o que deve ser feito com o dispêndio míni-
mo de recursos/esforços;

 ► Equidade: atendimento imparcial;

 ► Segurança: não trazer riscos, ou trazer o mínimo possível de riscos.
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OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho são:

 ► Detalhar alguns dos processos de trabalho relevantes em uma agência trans-
fusional por meio do mapeamento de suas principais atividades;

 ► Eleger indicadores de qualidade para os processos de trabalho mapeados;

 ► Sugerir medidas corretivas e preventivas para os possíveis desvios nos pro-
cessos mapeados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente, foi realizada uma revisão na bibliográfica sobre temas relevantes para 
o trabalho, como gestão da qualidade, hemoterapia e indicadores da qualidade.

No segundo momento, foram descritos de forma sucinta os processos de trabalho 
rotineiros das agências transfusionais tendo como base a literatura regulamenta-
dora da área. E, por fim, foram elencados indicadores de qualidade vinculados a 
esses processos visando principalmente atingir a segurança máxima do paciente.

RESULTADOS

Como destacado, a hemoterapia brasileira é estruturada em rede, o que permi-
te hierarquizá-la por grau de complexidade. Porém, é importante ressaltar que 
complexidade não está associada a importância, de forma que todos os serviços 
são importantes para que a rede funcione harmonicamente e atinja o seu objetivo 
final: a transfusão com segurança, agilidade e qualidade.

Quando se analisa a rede em termos numéricos, percebe-se que os serviços em 
maior número são as agências transfusionais, com 1.733 unidades, contra 302 nú-
cleos de hemoterapia, 176 unidades de coleta e transfusão, 13 centrais de triagem 
laboratorial de doadores, 65 hemocentros regionais e 29 hemocentros.

Dessa forma, pode-se inferir que a preocupação com a qualidade não deve ficar 
restrita aos serviços complexos, como os hemocentros coordenadores. A aplicação 
dessa atitude nas agências transfusionais é fundamental para que a melhoria na 
qualidade seja sentida por todos.

Quando se analisa a dinâmica de uma agência transfusional, percebe-se que parte 
do ciclo do sangue ocorre em seu interior. Dessa forma, a gestão da qualidade 
está intimamente ligada à análise desses processos e implementação neles de 
melhorias.
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Figura 3 – Ciclo do sangue na agência transfusional
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Processos rotineiros de uma agência transfusional e seus indicadores de 
qualidade:

A seguir serão descritos os principais processos de trabalho de uma agência 
transfusional. Para tal foram utilizados como bases legais os seguintes docu-
mentos: Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 57/2010 (BRASIL; AGÊNCIA 
 NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010), publicada pela Anvisa e Porta-
ria nº 1.353/2011, publicada pelo Ministério de Saúde (BRASIL, 2011b). Ambos os 
documentos regulamentam os procedimentos hemoterápicos em nível nacional.

Para cada processo serão detalhadas as seguintes características: nome do proces-
so, público alvo, objetivos, descrição, indicadores de qualidade, importância dos 
indicadores e ações corretivas para propostas para minimizar possíveis desvios.

 ► Rotina diária.

 ► Nome do processo de trabalho: Rotina diária dos técnicos 
(Figura 4 - Fluxograma 1).

 ► Público alvo: funcionários da AT.
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 ► Objetivo: determinar os afazeres diários dos técnicos lotados na AT. 

 ► Descrição – ao assumir o plantão o técnico deverá seguir uma rotina diária 
que inclui:

 – leitura do livro de plantão desde seu último turno a fim de verificar a 
existência de ordens ou ocorrências relevantes;

 – arrumar a geladeira de sangue e plasma para: verificar o quantitativo 
de hemocomponentes em estoque solicitando ao órgão provedor se o 
estoque estiver abaixo do acordado no serviço; também para verificar a 
existência de hemocomponentes próximos a vencer que devem ser uti-
lizados no dia ou devolvidos ao órgão provedor; e, por último, verificar 
a existência de hemocomponentes vencidos disponíveis para uso, fato 
esse que não deverá ocorrer;

 – verificação da existência de hemocomponentes reservados para as ci-
rurgias do dia;

 – verificar a temperatura do ambiente, cadeia de frios e banho-maria de 4 
horas/4 horas, permitindo a identificação de anormalidades;

 – verificar se todos os equipamentos estão funcionando normalmente; 
 – verificar a existência de pendências de hemocomponentes, tentando 

resolvê-las durante o seu turno.

1º indicador de qualidade proposto:

Percentual de descarte de concentrados de hemácia por validade/mês = (Número 
total de CH descartados por validade nos últimos 30 dias × 100) ÷ Número total 
de hemocomponentes descartados nos últimos 30 dias 

 ► Esse indicador mede o percentual de concentrados de hemácia (CH) que 
foram descartados por estar fora do prazo de validade para uso.

 ► Importância do 1º indicador: a disponibilidade de sangue e hemocompo-
nentes é escassa e depende da doação voluntária de cidadãos, por isso deve 
sempre haver o esforço para que não haja o desperdício deste por validade. 
Uma das facilidades de se trabalhar na hemoterapia em rede é exatamente 
proporcionar a redistribuição dos hemocomponentes próximo ao seu venci-
mento, para atendimento a urgências.

 ► Ações corretivas propostas para o 1º indicador: padronização da verificação 
diária da validade dos hemocomponentes e devolução ao órgão fornecedor, 
criação de um sistema informatizado capaz de emitir mensagens quando há 
um hemocomponente em estoque próximo à data de vencimento, educação 
continuada dos profissionais da AT sobre a importância de não se desperdiçar 
hemocomponentes.

 ► Fonte: registros do mapa de ocorrência transfusional. 

 ► Meta: zero.
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2º indicador de qualidade proposto:

Percentual de conformidade no preenchimento dos mapas de controle de tem‑
peratura/mês = (Número total de campos preenchidos nos mapas de controle de 
temperatura no período de 1 mês × 100) ÷ Número total de campos existentes nos 
mapas de controle de temperatura no mesmo período

 ► Esse indicador mede a quantidade de temperaturas que foram anotadas fren-
te à quantidade que deveria ter sido anotada.

 ► Importância do 2º indicador: a manutenção da temperatura dentro da faixa 
ideal, tanto do ambiente quanto da cadeia de frios e banho-maria; é fun-
damental para o bom funcionamento dos equipamentos, para preservação 
dos reagentes e correta conservação dos hemocomponentes. As reações imu-
no-hematológicas que necessitam de incubação dependem do banho-maria 
e podem ser falso-negativas ou positivas se a temperatura estiver fora da 
normalidade; além disso, as amostras podem ser hemolisadas se submetidas 
a altas temperaturas.

 ► Ações corretivas propostas para o 2º indicador: padronização da verificação 
das temperaturas de 4 horas/4 horas e também das medidas a serem adota-
das quando a temperatura está fora da faixa de segurança, informatização da 
verificação da temperatura por meio de sistema de computação que emite 
alerta quando temperaturas fora da faixa de normalidade são atingidas, edu-
cação continuada dos profissionais da AT sobre a importância de se manter 
a temperatura do ambiente, da cadeia de frios e banho-maria dentro da faixa 
de normalidade.

 ► Fonte: registros das planilhas de controle de temperatura. 

 ► Meta: 100%.

Transporte dos hemocomponentes

 ► Nome do processo de trabalho: Transporte dos hemocomponentes  
(Figura 5 - Fluxograma 2).

 ► Público alvo: motoristas e técnicos envolvidos no transporte dos 
hemocomponentes.

 ► Objetivo: transporte de hemocomponentes entre uma unidade hemoterápica 
mais complexa e uma agência transfusional.

 ► Descrição: o processo se inicia com a necessidade de se realizar o transporte 
de hemocomponente de uma unidade para outra. Esta pode ter várias causas 
como: recebimento de rotina de hemocomponentes, devoluções e atendimen-
to de solicitações de urgência. O hemocomponente deverá ser acondicionado 
em caixa térmica própria para essa finalidade, com controle de temperatu-
ra durante todo o trajeto. O funcionário da unidade fornecedora só deverá 
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 liberar o hemocomponente após certificar-se que o portador apresenta utili-
tário adequado para acondicionamento e transporte. O funcionário receptor 
deverá certificar-se de que a faixa ideal de conservação foi preservada durante 
todo o trajeto.

Indicador de qualidade proposto:

Percentual de hemocomponentes transportados fora da faixa de temperatura 
permitida/mês = (Número total de hemocomponentes ou hemoderivados trans-
portados fora da faixa de temperatura permitida no período de 30 dias × 100) ÷ 
Número total de hemocomponentes ou hemoderivados transportados no mesmo 
período de 30 dias

 ► Esse indicador mede o percentual de produtos sanguíneos transportados com 
temperatura não conforme nos últimos 30 dias.

 ► Importância do indicador: a temperatura de acondicionamento dos hemo-
componentes é um ponto crucial para a boa conservação e manutenção de 
suas características. O acondicionamento do hemocomponente fora da tem-
peratura proposta compromete a qualidade do produto transportado, e inva-
lida sua utilização.

 ► Ações corretivas propostas: educação continuada para os motoristas e técni-
cos sobre a importância do transporte dentro da faixa de temperatura permi-
tida e com o menor tempo possível. Utilização de caixas térmicas com ter-
mômetros que emitam alarme sonoro e visual quando a temperatura estiver 
fora da faixa ajustada.

 ► Fonte: planilha de controle de temperatura da caixa térmica na qual está ocor-
rendo o transporte do hemocomponente; registro de temperatura máxima e 
mínima do termômetro da caixa térmica.

 ► Meta: zero.

Tipagem sanguínea

 ► Nome do processo de trabalho: tipagem sanguínea (Figura 6 - Fluxograma 3). 

 ► Público alvo: pacientes internados ou ambulatoriais. 

 ► Objetivo: determinar o grupo ABO e Rh.

 ► Descrição: após avaliação da conformidade da solicitação médica é processa-
da a coleta de amostra sanguínea por funcionário da agência transfusional 
ou outro funcionário capacitado da unidade hospitalar. A amostra, ao chegar 
à AT, tem seu recebimento atrelado à conformidade da amostra. Uma vez 
recebida é efetuado o teste determinante do grupo ABO e Rh. Em caso de dis-
crepâncias em um dos testes, é contactado o hemoterapeuta para que a con-
duta mais apropriada seja tomada. Se não houver discrepâncias, o  resultado 
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é anotado em livro próprio de registros e liberado para a clínica solicitante. 
A não conformidade do pedido médico ou da amostra impede que o exame 
seja realizado.

Indicador de qualidade proposto:

Percentual de amostras com identificação não conforme utilizadas/semana = (Nú-
mero total de amostras com identificação não conforme usadas no período de 7 
dias × 100) ÷ Número total de amostras com identificação conforme ou identifi-
cação não conforme, usadas no mesmo período de 7 dias

 ► Esse indicador mede o percentual de amostras com identificação não con-
forme que foram encontradas no serviço da AT e que estão sendo ou foram 
utilizadas nos últimos 7 dias.

 ► Importância do indicador: a principal causa de hemólise intravascular decorre 
da transfusão de sangue ABO incompatível. Estima-se que esse evento ocorra 
1 vez a cada 2–3 anos em hospitais de grande porte (GRIMM et al., 2010). A 
morte é o desfecho final de 1 em cada 30 casos (SAZAMA et al., 2000). O erro 
mais comum que leva a essa ocorrência é o erro de identificação do paciente, 
que pode ocorrer na coleta da amostra, nos exames pré-transfusionais e na 
instalação do hemocomponente (SAZAMA et al., 2000; GRIMM et al., 2010). 
As amostras com identificação não conforme estão 40 vezes mais associadas 
a erros na tipagem sanguínea (LUMADUE et al., 1997 apud GRIMM et al., 
2010). Dessa forma, a correta identificação da amostra é uma ação que reduz 
a incidência desse erro.

 ► Ações corretivas propostas: padronização da etiqueta dos tubos de coleta com 
mais informações do que somente o nome (GRIMM et al., 2010), padro-
nização da conferência dos dados da amostra com os dados presentes no 
pedido, educação continuada dos profissionais da unidade de saúde sobre a 
importância de conformidade em todo processo de coleta de amostras para 
a AT e, segundo (GRIMM et al., 2010), proceder à coleta da amostra apenas 
por profissional treinado da AT.

 ► Fonte: rótulo dos tubos de amostra sanguínea usadas na tipagem sanguínea.

 ► Meta: zero.

Solicitações de transfusão

 ► Nome do processo de trabalho: atendimento às solicitações de transfusão de 
hemoderivados (Figura 7 - Fluxograma 4).

 ► Público alvo: profissionais médicos da unidade hospitalar.

 ► Objetivo: realização dos procedimentos necessários para liberação da trans-
fusão de hemocomponentes.
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 ► Descrição: ao receber pedido médico de transfusão, o funcionário da AT res-
ponsável pelo recebimento deverá avaliar se o pedido está dentro da confor-
midade e, se estiver, proceder à coleta da amostra de sangue para a realização 
dos testes pré-transfusionais. A seguir, iniciam-se esses testes, que incluem 
tipagem sanguínea, pesquisa de anticorpos irregulares e prova cruzada, esta 
última apenas no caso de CH. Após seleção do hemocomponente solicitado, 
deve ser checado se o paciente tem alguma orientação especial para transfu-
são. Em seguida, procede-se à entrega do hemocomponente na clínica soli-
citante. Anormalidades em qualquer fase do processo deverão ser analisadas 
pelo hemoterapeuta. Todas as fases devem ser registradas em livros próprios.

1º indicador de qualidade proposto:

Tempo médio gasto para coleta de amostra de sangue com fins transfusionais em 
caráter de urgência/mês = Soma do tempo em minutos do recebimento do pedi-
do de transfusão em caráter de urgência na AT até a disponibilidade da amostra 
sanguínea para realização dos exames pré-transfusionais no período de 1 mês 
÷ Número total de amostras coletadas em caráter de urgência na AT no mesmo 
período

 ► Esse indicador mede o tempo entre a chegada do pedido de transfusão à AT 
até a chegada da amostra ao laboratório de imuno-hematologia para a rea-
lização dos exames pré-transfusionais. Apenas são contabilizadas as coletas 
de amostras para atender pedidos de transfusão com caráter de urgência. 
A amostra que já vem coletada e que está conforme é contabilizada como 
tempo zero.

 ► Importância do 1º indicador: as transfusões podem ser classificadas em qua-
tro tipos, de acordo com o tempo máximo permitido para o seu início; são 
estes: emergencial, quando a transfusão deve ser imediata, sendo que seu 
retardo traz risco de morte ao paciente; urgente, quando o tempo de aten-
dimento é de até 3 horas; rotina, quando este é de 24 horas; e, finalmente, 
programada, quando ocorre em data e hora específicas. Dessa forma, para 
atender a exigência de tempo é necessário que a coleta da amostra ocorra de 
forma ágil e rápida.

 ► Ações corretivas propostas para o 1º indicador: cada serviço tenha um funcio-
nário específico para coleta de amostras (GRIMM et al., 2010).

 ► Fonte: marcação de horário de entrada dos pedidos de urgência realizada 
pelo funcionário da AT que recebe o documento e marcação do horário de 
entrada da amostra realizada pelo funcionário da bancada que fará os exames 
imuno-hematológicos.

 ► Meta: 30 minutos.
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2º indicador de qualidade proposto:

Tempo médio gasto para atendimento do pedido de transfusão em caráter de 
urgência/mês = Soma do tempo em minutos do recebimento do pedido de trans-
fusão em caráter de urgência na AT até a entrega do hemocomponente na clínica 
solicitante no período de 1 mês ÷ Número total de pedidos em caráter de urgência 
no mesmo período

 ► Esse indicador mede o tempo entre a entrada da amostra no laboratório de 
imuno-hematologia para realização das provas pré-transfusionais até a en-
trega dos hemocomponentes na clínica solicitante. Não são contabilizados 
os casos cuja demora não depende do técnico; são eles: discrepância ABO, 
pesquisa de anticorpos irregulares positiva, incompatibilidade entre paciente 
e hemocomponente, e ausência do hemocomponente em estoque.

 ► Importância do 2º indicador: a equipe da agência transfusional deve trabalhar 
em sintonia para que todo o processo entre a solicitação do hemocomponente 
e sua liberação para transfusão ocorra de forma segura e rápida. A demora 
em iniciar a transfusão pode causar prejuízo à saúde do paciente, inclusive 
com risco de aumentar a mortalidade. Por isso, medir o tempo gasto com o 
processo é uma peça importante para gerenciar a qualidade do atendimento 
numa agência transfusional. Segundo Novis et al. (2002), os médicos solici-
tantes associam o tempo de atendimento de seus pedidos à qualidade do setor.

 ► Ações corretivas propostas para o 2º indicador: educação continuada para 
todos os médicos da unidade hospitalar para que saibam avaliar os casos clí-
nicos e determinar com segurança o critério de tempo da transfusão. Deve-se 
ter em mente que pedidos de caráter emergencial ou de urgência mobilizam 
os funcionários da AT para que o atendimento ocorra o mais breve possível, 
logo não se deve banalizar esse tipo de pedido.

 ► Fonte: marcação de horário de entrada dos pedidos de urgência realizada pelo 
funcionário da AT que recebe o documento e marcação do horário de entrega 
do hemocomponente na clínica solicitante pelo livro de protocolo de entrega.

 ► Meta: menos de 3 horas.

Hemotransfusão

 ► Nome do processo de trabalho: transfusão de hemocomponentes 
( Figura 8 - Fluxograma 5).

 ► Público alvo: enfermagem da unidade hospitalar.

 ► Objetivo: recebimento do hemocomponente, instalação e acompanhamento 
das transfusões sanguíneas.

 ► Descrição: ao receber o hemocomponente no setor solicitante, o profissio-
nal de enfermagem responsável deverá checar: se o hemocomponente está 
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 prescrito, se o rótulo da bolsa confere com os dados do paciente e se os sinais 
vitais pré-transfusionais estão normais para instalação do hemocomponente. 
Caso haja inconformidade em algum desses itens, a transfusão deverá ser 
postergada até que se corrija o desvio. Caso esteja tudo em conformidade, 
deve ser instalado o hemocomponente, com acompanhamento dos primei-
ros 15 minutos ao lado do paciente. O próprio deverá ser orientado quanto 
à possibilidade de reações transfusionais e à necessidade de chamar a en-
fermagem em caso de qualquer alteração. Para checar se esse processo foi 
bem feito, utiliza-se a hemovigilância, que tem por objetivo checar todos os 
registros transfusionais a fim de procurar alterações dentro desse processo.

1º indicador de qualidade proposto:

Percentual de hemovigilância realizada/mês = (Número total de registros de he-
movigilância em 1 mês × 100) ÷ Número total de hemocomponentes liberados 
para transfusão no mesmo período

 ► Hemovigilância é o conjunto de procedimentos de vigilância que abrange o 
ciclo do sangue, gerando informações sobre os eventos adversos resultantes 
da doação e do uso terapêutico de sangue e componentes. Essas informações 
são utilizadas para identificar riscos, melhorar a qualidade dos processos 
e produtos e aumentar a segurança do doador e do paciente, prevenindo a 
ocorrência ou a recorrência desses eventos (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

 ► Esse indicador mede o percentual de hemovigilância realizado dentre todas 
as transfusões realizadas.

 ► Importância do 1º indicador: a hemovigilância é uma ferramenta importante 
na gestão dos serviços de hemoterapia. No caso das AT, a qualidade no pro-
cesso de transfusão pode ser analisada Para isso é necessário que seus dados 
englobem todas as transfusões realizadas e não apenas algumas. Alguns dos 
indicadores que podem ser construídos a partir da análise dos dados da he-
movigilância são:

 – Percentual de conformidade do tempo de bancada;
 – Percentual de registros transfusionais completos;
 – Percentual de reações transfusionais ocorridas; 
 – Percentual de reações transfusionais notificadas;
 – Percentual de componentes ABO incompatíveis liberados para 

transfusão.

 ► Ações corretivas propostas para o 1º indicador: direcionar uma pessoa ou um 
grupo de pessoas da AT para que fique(m) responsável(is) pela realização da 
hemovigilância. Prestar capacitação desse grupo para que aja não apenas 
realizando a hemovigilância, mas também educando os profissionais envol-
vidos com a transfusão por meio da revisão dos erros e medidas corretivas. 
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O caráter de trabalho dessa pessoa ou grupo deve ser a educação e não a 
punição (MOORE, 2003).

 ► Fonte: planilha de hemovigilância e livro de registro de transfusões.

 ► Meta: 100%.

2º indicador de qualidade proposto:

Percentual de conformidade no tempo de bancada/mês = (Número total de regis-
tros de tempo de bancada com menos de 30 minutos no período de 1 mês × 100) ÷ 
Número total de registros de tempo de bancada no mesmo período

 ► Tempo de bancada é o tempo decorrido entre a entrega do hemocomponente 
na clínica solicitante até o inicio da transfusão.

 ► Esse indicador mede o percentual de transfusões com tempo de bancada 
dentro do preconizado. São excluídos os hemocomponentes transfundidos 
no centro cirúrgico.

 ► Importância do 2º indicador: esse tempo deve ser no máximo de 30 minu-
tos (BRASIL, 2011b). Quando este é ultrapassado há maior chance de pro-
liferação bacteriana, possibilitando reações transfusionais, e também há a 
possibilidade de hemólise não imunológica por temperatura inadequada de 
conservação do CH (SAZAMA et al., 2000).

 ► Ações corretivas propostas para o 2º indicador: equipe de enfermagem 
transfusional exclusiva para recebimento, instalação e acompanhamento da 
transfusão. Quando o processo de transfusão fica a cargo da enfermagem 
da clínica solicitante muitas vezes ele não é feito da forma correta, pois essa 
enfermagem geralmente está em número abaixo do ideal, sobrecarregando 
os profissionais envolvidos e reduzindo a qualidade dos trabalhos executados.

 ► Fonte: planilha de hemovigilância com os dados da transfusão. 

 ► Meta: 100%.

3º indicador de qualidade proposto:

Percentual de conformidade nos registros transfusionais/mês = (Número de re-
gistros completos de sinais vitais no período de 1 mês × 100) ÷ Número de hemo-
componentes entregues para transfusão no mesmo período

 ► Esse indicador mede o percentual de hemocomponentes transfundidos que 
têm registros transfusionais conformes.

 ► Importância do 3º indicador: quando é instalado o hemocomponente, a 
transfusão deverá ser acompanhada de perto por um profissional de  saúde 
capacitado, a fim de que eventuais problemas e efeitos adversos possam 
ser diagnosticados a tempo e que medidas corretivas possam ser aplicadas. 
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O atendimento das reações transfusionais com rapidez é fundamental para 
reduzir a morbimortalidade. Com essa finalidade é preconizado que sejam 
anotados os sinais vitais pré-transfusionais e pós-transfusionais (BRASIL, 
2011b). A existência destes é uma forma indireta de demonstrar que esse 
acompanhamento de fato aconteceu (NOVIS et al., 2003).

 ► Ações corretivas propostas para o 3º indicador: equipe de enfermagem 
transfusional exclusiva para recebimento, instalação e acompanhamento da 
transfusão. Quando o processo de transfusão fica a cargo da enfermagem da 
clínica solicitante, muitas vezes ele não é feito da forma correta, pois essa 
enfermagem geralmente está em número abaixo do ideal, sobrecarregando 
os profissionais envolvidos. Deve também ser feito um trabalho de educação 
continuada com a equipe de enfermagem sobre as possíveis adversidades 
que podem decorrer da transfusão e a importância do diagnóstico precoce e 
instalação de medida corretiva.

 ► Fonte: planilha de hemovigilância e livro de registro de transfusões.

 ► Meta: 100%

4º indicador de qualidade proposto:

Percentual de reações transfusionais ocorridas/mês = (Número de reações trans-
fusionais ocorridas no período de 1 mês × 100) ÷ Número de hemocomponentes 
entregues para transfusão no mesmo período

 ► Importância do 4º indicador: a investigação de reações transfusionais pode 
levar não apenas à descoberta de erros humanos quanto a reações inerentes 
ao próprio processo, mas que podem ser evitadas com orientações especiais 
nas próximas transfusões.

 ► Ações corretivas propostas para o 4º indicador: orientação de todos os profis-
sionais da unidade hospitalar quanto à existência de reações transfusionais, 
como identificá-las e tratá-las. Além de aulas expositivas, pode ser realizado 
um manual transfusional que englobe esse assunto.

 ► Fonte: planilha de hemovigilância e livro de registro de transfusões. 

 ► Meta: não se aplica.

5º indicador de qualidade proposto:

Percentual de reações transfusionais notificadas/mês = (Número total de reações 
transfusionais notificadas ao serviço por meio de formulário em 1 mês × 100) ÷ 
Número total de reações transfusionais ocorridas no mesmo período

 ► Importância do 5º indicador: esse indicador demonstra indiretamente se a 
educação continuada dispensada ao tema reações transfusionais surtiu efeito, 
de modo que os protocolos estabelecidos estejam sendo cumpridos.
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 ► Ações corretivas propostas para o 5º indicador: educação continuada rotineira 
(MOORE, 2003).

 ► Fonte: planilha de hemovigilância e livro de registro de transfusões. 

 ► Meta: 100%.

6º indicador de qualidade proposto:

Percentual de hemocomponentes ABO incompatíveis para a transfusão sem 
autorização do hemoterapeuta/ano = Número total de hemocomponentes ABO 
incompatíveis liberados para transfusão sem autorização do hemoterapeuta em 
1 ano × 100 ÷ Número total de hemocomponentes liberados para transfusão em 1 ano

 ► Esse indicador mede o percentual de hemocomponentes ABO incompatíveis 
liberados para transfusão pela agência transfusional por erro do processo, 
que foram ou não transfundidos.

 ► Importância do 6º indicador: os hemocomponentes liberados para transfusão 
que são ABO incompatíveis podem ser visualizados em vários momentos 
como, por exemplo, verificação do rótulo e informações do paciente pela en-
fermagem transfusional, instalação do hemocomponente, reação hemolítica 
durante a transfusão e hemovigilância pós-transfusional. Controlar o proces-
so de modo que esse evento seja zero é de suma importância.

 ► Ações corretivas propostas para o 6º indicador: Dupla checagem da tipagem 
sanguínea, da prova cruzada e da liberação dos hemocomponentes. Infor-
matização do processo de expedição do hemocomponente seja liberada para 
pacientes ABO incompatíveis. Educação continuada de todos os profissionais 
envolvidos com o processo de transfusão por meio de aulas expositivas e 
manuais de transfusão.

 ► Fonte: Livro de exames imuno-hematológicos e livro de registros transfusionais.

 ► Meta: zero.

Captação

 ► Nome do processo de trabalho: Captação de doadores (Figura 9). 

 ► Público alvo: cidadãos.

 ► Objetivo: captar cidadãos para a realização de doação espontânea. 

 ► Descrição: captação de doadores visa à sensibilização de indivíduos com bom 
estado de saúde, para que compareçam espontaneamente ao setor de doação 
de sangue a fim de serem submetidos a triagem e possível doação. São abor-
dadas não apenas questões técnicas da doação, mas também sua importância 
ética e civil. Objetiva que essas pessoas se tornem multiplicadores da capta-
ção de outros doadores. Por sua natureza, uma agência transfusional não 
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presta o serviço de coleta de sangue, de forma que todas as pessoas captadas 
para doação devem ser direcionadas para o órgão da rede mais próximo que 
atenda a essa demanda.

1º indicador de qualidade proposto:

Percentual de doadores captados em relação aos hemocomponentes utilizados = 
(Número de doações computadas para a unidade hospitalar em questão no órgão 
hemoterápico responsável por realizar o processo de doação em 12 meses × 100) ÷ 
Número total de concentrados de hemácia recebidos pela AT advindos do órgão 
hemoterápico responsável pela doação no mesmo período.

 ► Esse indicador mede o percentual de doadores da unidade hospitalar em 
questão que foram ao órgão hemoterápico responsável pelo processo de do-
ação de sangue, relacionando os concentrados de hemácia recebidos pela AT 
do órgão hemoterápico responsável pelo processo de doação de sangue.

 ► Importância do 1º indicador: avaliar o quanto a captação de doadores está 
sendo efetiva.

 ► Ações corretivas propostas para o 1º indicador: ter uma equipe multidiscipli-
nar envolvida com a captação no hospital, inclusive envolvendo o setor que 
gerencia as ações voluntárias do hospital. Realização contínua de palestras 
não apenas para os familiares de pacientes, mas também para todos os profis-
sionais da unidade hospitalar, incentivando a doação, explicando sua impor-
tância e sanando as dúvidas pertinentes. Material gráfico em toda estrutura 
do hospital, incentivando a doação, como pôsteres, fôlderes. Capacitação dos 
profissionais não apenas da agência transfusional, mas também de toda a 
unidade hospitalar para realização de captação. Realização de coleta externa 
na unidade hospitalar pelo menos 2 vezes ao ano, expandindo a captação para 
empresas, comércio, igrejas e outros estabelecimentos ao redor do hospital.

 ► Fonte: livro de registro de transfusão.

 ► Meta: 100%.

Tempo médio gasto com treinamento dos funcionários

 ► Nome do processo de trabalho: treinamento. 

 ► Público alvo: profissionais da unidade hospitalar.

 ► Objetivo: treinar os profissionais de todo o hospital quanto a questões ineren-
tes à Hemoterapia e que impactam na segurança transfusional dos pacientes.

 ► Descrição: devem ser marcados anualmente treinamentos não apenas dos 
funcionários da AT, mas também de todos os profissionais de saúde do hos-
pital, como médicos, residentes, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfer-
magem, entre outros. Nesses treinamentos são expostos assuntos inerentes à 
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Hemoterapia, com enfoque naqueles que impactam a segurança do paciente. 
Esses treinamentos devem também ocorrer sempre que um desvio grave ou 
quase erro ocorra, a fim de que sirva de exemplo e suscite medidas corretivas 
que impeçam a recorrência desse fenômeno.

1º indicador de qualidade proposto:

Tempo médio gasto com treinamento dos funcionários/ano = (Tempo total gasto 
em horas com treinamento relativo à hemoterapia, dos profissionais da unidade 
hospitalar no período de 1 ano × 100) ÷ Somatório da carga horária de todos os 
profissionais lotados na unidade hospitalar no mesmo período

 ► Esse indicador mede o percentual de tempo gasto com treinamento na área 
de hemoterapia para todos os profissionais lotados na unidade hospitalar em 
relação à carga horária desses profissionais.

 ► Importância do 1º indicador: treinamento/capacitação são palavras-chave na 
implantação e direcionamento dos processos de trabalho em qualquer tipo 
de instituição. O conceito de treinamento não pode ser apenas a passagem 
unidirecional de conhecimento. Esse é um momento nobre em que questões 
e dúvidas devem ser levantadas a fim de que ambos os lados possam apren-
der, para que o objetivo final, a melhoria do resultado por meio da adequação 
dos processos, possa ocorrer. Esse treinamento pode ser realizado de diversas 
formas, como, por exemplo: reuniões do comitê transfusional, palestras, au-
las expositivas, aulas práticas e aplicação do projeto telelab. A criação de um 
comitê transfusional que possa discutir assuntos relacionados à hemoterapia 
no hospital é fundamental para que não apenas os manuais de hemoterapia, 
mas também as outras ações na área sejam fruto de um consenso multi-
disciplinar, e não algo imposto pelo responsável pela agência transfusional 
(MOORE, 2003; BRASIL, 2001b).

 ► Ações corretivas propostas para o 1º indicador: implantar ativamente o comitê 
transfusional para que cada participante seja um multiplicador das questões 
relativas à hemoterapia na unidade hospitalar. Programação anual de capaci-
tação de profissionais em diversas áreas da hemoterapia, grupos de recicla-
gem em transfusão no hospital, canal aberto para sanar dúvidas e ouvir opi-
niões de todos os profissionais da unidade (MOORE, 2003; BRASIL, 2001b).

 ► Fonte: pauta dos treinamentos em hemoterapia realizados e carga horária 
total do hospital documentada no cadastro nacional de estabelecimentos de 
saúde.

 ► Meta: não se aplica.
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Figura 4 – Fluxograma 1 – Rotina diária dos técnicos

S

Checar livro de plantão

Alguma 
anormalidade?

Checar com rotina ou 
hemoterapeuta 

Arrumar CH e PFC por 
ordem de vencimento

N

Algum CH 
para vencer 

nos próximos 
7 dias?

S
Devolver ao fornecedor

N

Estoque 
abaixo do nível 

confortável?
Solicitação de rotina ao 

fornecedor

S

1

Passagem de plantão

Continua

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

224



NTodos os 
pedidos foram 

atendidos?

1

S

Pedido nominal ao 
fornecedor

S
Atender conforme horário

N

Verificar se os equipamentos 
estão funcionando inclusive 

com as anotações de 
temperatura e horário

SContato com manutenção 
e seguir protocolo de 
equipamento quebrado

Realizar controle de 
qualidade diário dos 

reagentes

2

N
Algum

equipamento
com mau

funcionamento
ou fora da

temperatura?

Algum
pedido de

hemocomponente
de horário?

Continua

Continuação

225

parte iii – processos de trabalho e qualidade em hemoterapia

Descrição dos processos rotineiros de uma agência transfusional e eleição de indicadores de qualidade



N

Alguma 
anormalidade?

Algum pedido 
pendente? 

S
Contactar hemoterapeuta 
e retirar reagente do uso

N

S

S

FIM

N

Contactar hemoterapeuta
e/ou contactar fornecedor
para avaliar pendência

Pendência
imuno-hematológica

ou falta de
hemocomponente?

2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conclusão

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

226



Figura 5 – Fluxograma 2 – Transporte de hemocomponentes
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 6 – Fluxograma 3 – Tipagem Sanguínea
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 7 – Fluxograma 4 – Solicitações de transfusão
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Figura 8 – Fluxograma 5 – Hemotransfusão
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Figura 9 – Multiplicação da captação e doação
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Escolas locais

Profissionais

Familiares e amigos

DOAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transfusão sanguínea, atividade médica de responsabilidade da hemoterapia, 
traz melhorias para a saúde de milhares de pessoas em todo o mundo, porém não 
é um procedimento isento de riscos, podendo inclusive levar ao óbito por reações 
adversas ora previsíveis, ora não.

Dessa forma, é importante que todos os processos inerentes ao ciclo do sangue 
sejam bem controlados e analisados para que desvios possam ser diagnosticados 
e medidas corretivas implantadas. O objetivo é anular todos os fatores que pos-
sam gerar riscos nas atividades, de forma a minimizar esses riscos e maximizar 
os benefícios obtidos. Como o ciclo do sangue envolve muitos personagens, ce-
nários e variáveis, torna-se necessário adotar um sistema simples para a análise 
dos processos de trabalho. O uso de indicadores de qualidade é um exemplo de 
ferramenta que auxilia nessa gestão da qualidade.

Este trabalho teve como foco as agências transfusionais, organizações da hemor-
rede não tão complexas quanto os hemocentros, mas com papel tão fundamental 
quanto o destes. Foram descritos os principais processos de trabalho das agências, 
tendo como base legal os regulamentos disponíveis no país para as atividades de 
hemoterapia. Por meio da descrição das atividades, foram atribuídos indicadores 
de qualidade a esses processos. O mapeamento das atividades, incluindo a descri-
ção das mesmas, foi importante para a proposição dos indicadores da qualidade. 
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Os indicadores foram sugeridos levando-se em consideração aspectos como efe-
tividade, equidade, eficiência e segurança dispensada ao paciente.

Os resultados obtidos demonstraram que a construção de indicadores da quali-
dade e seu uso como ferramenta da qualidade podem ser extremamente impor-
tantes no âmbito das agências transfusionais. Os indicadores de qualidade são 
utilizados para medir os processos e, assim, por meio da análise desses valores, 
podem ser propostas melhorias que em última instância beneficiam o paciente e 
conferem uma maior credibilidade ao serviço prestado.

Por meio deste trabalho pretende-se estimular os gestores dos serviços de He-
moterapia a controlar e medir os processos, além de se poder fazê-lo de maneira 
uniforme, caso sejam padronizados os indicadores para toda a rede de agências 
transfusionais.

Com uma perspectiva futura, pretende-se difundir essas atividades de modo que 
o uso de indicadores possa se tornar uma rotina implementada em todas as agên-
cias transfusionais que constituem a rede, com a finalidade de estabelecer em 
última instância a comparação entre os indicadores observados nas diferentes 
agências transfusionais.

Da análise dos resultados será possível implementar medidas que corrijam os 
processos. Dentre essas medidas, talvez a mais importante e efetiva seja a educa-
ção continuada e o treinamento não apenas dos profissionais da AT, mas de todo 
o hospital. Para uma gestão da qualidade efetiva com consequente continuidade 
das atividades inerentes a essa gestão, faz-se necessário que todos os profissionais 
estejam comprometidos. Assim, é importante que se cultive a cultura da qualida-
de nas instituições de saúde de modo a estar-se sempre otimizando os processos 
ali existentes.
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INTRODUÇÃO 

O sangue, obtido a partir de doação voluntária, é vital para o ser humano, trans-
portando nutrientes para os tecidos e órgãos do corpo, como o cérebro, coração 
e vasos, significando para muitos a própria vida. Segundo Amorim Filho (2000b, 
p. 15), “há muito, acompanha a caminhada do homem, está presente na maioria 
das religiões e é marcada por ritos de magia e irracionalidade”. 

Os acidentes, cirurgias, infecções graves, tratamentos de doenças hereditárias e 
onco-hematológicas são algumas das situações nas quais a transfusão de sangue, 
muitas vezes, torna-se imprescindível. Nesse sentido, é um grande desafio a ga-
rantia do atendimento hemoterápico e hematológico em quantidade e qualidade 
para atender à demanda de hemocompontes e hemoderivados no país. 

Ao longo dos anos, os benefícios da terapêutica transfusional têm sido reconhe-
cidos. A lógica da transfusão surge com a observação de perda sanguínea volun-
tária e possível de ser controlada (AMORIM FILHO, 2000b). Com a necessidade 
de conservar o sangue para transfundi-lo posteriormente, surgiram os espaços 
físicos próprios para essa prática, o serviço de transfusão (SANTOS, 2002 apud 
PIMENTEL, 2006). 

Desde a Segunda Guerra Mundial, os médicos passaram a utilizar, com maior 
frequência, o sangue total nos seus pacientes, tendo em vista os benefícios nos 
campos de batalha. Também na década de 1940, ocorreu a criação dos primeiros 
centros no Brasil (Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro) com o objetivo de atender 
à demanda transfusional, em especial de pacientes com doenças crônicas como 
hemofilias e coagulopatias (PIMENTEL, 2006). 

Somente na década de 1960, com o advento das bolsas plásticas e centrífugas 
refrigeradas, o sangue coletado passou a ser processado e a se obter os hemo-
componentes, mas no Brasil, somente na década de 1980 a utilização de sistema 
fechado e seguro com as bolsas plásticas foi regulamentada (CARNEIRO; LOPES, 
2004, p. 43). 

Com a evolução da medicina, a transfusão se consolidou como recurso terapêu-
tico com o consequente aumento de demanda por doadores. O “estímulo mone-
tário transformou as doações em remuneradas”. O valor da doação de sangue 
representou um exemplo de política pública na qual a vertente social se cruzou 
com a econômica (PIMENTEL, 2006, p. 58) e passam os serviços a serem conhe-
cidos pela terminologia banco de sangue.

A década de 1980 foi considerada um período histórico importante, pois nela 
ocorre o aparecimento da Aids, a promulgação da Constituição Federal de 1988 e 
a criação de um Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, que tinha entre 
outros objetivos implantar os hemocentros. 

235

parte iii – processos de trabalho e qualidade em hemoterapia

Estratégias de melhoria da qualidade em serviço de hemoterapia: implantação do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede Pública do...



A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988a), em seu art. 
199, parágrafo 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue. 

No estado do Rio de Janeiro, a Rede Estadual de Hematologia e Hemoterapia 
reúne todas as unidades de natureza pública municipal, estadual, federal, milita-
res e as vinculadas às universidades, com diferentes estruturas e complexidades, 
com as denominações de hemocentro coordenador, hemocentro regional, hemo-
núcleo (atual núcleo de hemoterapia), unidades de coleta e transfusão e agências 
transfusionais. 

A Hemorrede Pública do estado do Rio de Janeiro tem o Instituto Estadual de 
Hematologia ”Arthur de Siqueira Cavalcanti” - Hemorio, órgão da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), como o Hemocentro Coordenador (HC), referência esta-
dual de alta complexidade em Hemoterapia e Hematologia. 

No Hemorio, na área de hemoterapia, destacam-se a coleta, processamento, exa-
mes laboratoriais e abastecimento de hemocomponentes e hemoderivados que 
envolvem cerca de 200 unidades de saúde públicas ou conveniadas com o Sistema 
Único de Saúde (SUS), incluindo os grandes hospitais de emergência da cidade 
do Rio de Janeiro. Trata-se, ainda, de uma unidade terciária especializada no 
tratamento de doenças hematológicas primárias (doença falciforme, hemofilia 
e onco-hematologia) de média e alta complexidade que atende pacientes em re-
gime ambulatorial e de internação. Como Hemocentro Coordenador, qualifica e 
capacita profissionais técnicos na área de Hematologia e Hemoterapia, além de 
estimular e realizar pesquisa científica nessas áreas. 

Entende-se por hemorrede a rede de serviços de hemoterapia e hematologia orga-
nizados de forma hierarquizada, regionalizada e articulados entre si, que tem por 
objetivo promover o ordenamento e a consolidação do processo de regionalização 
em consonância com as diretrizes do SUS. Nesse sentido, deve garantir o acesso 
universal e igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis, integralidade de 
assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, e 
equidade. Para isso, desenvolve e implementa políticas que promovem o acesso da 
população à atenção hemoterápica e hematológica com segurança e qualidade no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2001a).

A evolução da hemorrede no país, com avanços evidentes, pode ser notada com a 
influência do modelo francês. A formação de inúmeros técnicos especializados, 
realização de debates crescentes sobre o risco transfusional e a disseminação da 
Aids e as articulações dos participantes do processo nos estados onde as políticas 
públicas se consolidam paralelamente à implantação do SUS constituem algu-
mas dessas evidências (PIMENTEL, 2006). Entretanto, as organizações públicas 
e privadas passam por momentos de profundas mudanças. As formas e os ins-
trumentos de gerenciamento, característicos da Era Industrial, não mais aten-
dem às necessidades atuais. Os controles financeiros e investimentos em novas 
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 tecnologias continuam sendo importantes, contudo não abrangem todo o espec-
tro de informações e ações estratégicas, gerenciais e operacionais característicos 
dos dias atuais. O sucesso de toda organização depende da sua capacidade de re-
alizar estudo dos cenários econômico, político, social e tecnológico, de identificar 
e mapear as variáveis relevantes dos ambientes externo e interno. Nesse processo, 
devem estar incluídos os aspectos tangíveis (finanças, estoques, novas tecnologias 
etc.) e os intangíveis (satisfação do cliente, capital intelectual etc.), além da análise 
crítica de resultados alcançados e identificação de oportunidades de melhorias. 

O desenvolvimento de normas técnicas e as sucessivas mudanças na prática he-
moterápica ocorreram desde a regulamentação dos procedimentos hemoterápi-
cos, dentro de um ordenamento institucional, culminando com o realinhamento 
das ações para atender a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. Nessa 
perspectiva, destacam-se a adoção de novas tecnologias, planejamento e ações 
voltadas para a autossuficiência, adequações físicas, capacitação de recursos hu-
manos e gestão participativa. 

Considerando os esforços conjuntos das gerências e coordenações do sangue e o 
envolvimento de inúmeros atores e parcerias, principalmente dos próprios gesto-
res da hemorrede dos estados, bem como daqueles que dependiam diretamente 
da transfusão de hemocomponentes, ressalta-se a afirmativa de Pimentel (2006, 
p. 76) de que “avaliações de consultoria e diagnósticos situacionais sempre per-
mitiram a adoção de planos de ação que levassem à melhoria efetiva da política 
de sangue.” 

Ao longo dos anos, em quase todos os países, inclusive no Brasil, constata-se 
o desenvolvimento de esforços para assegurar o sangue de qualidade a toda a 
população. 

Pimentel afirma que:

Independente dos avanços tecnológicos que levam à reformulação de pro-
cessos definidos inclusos na Política Nacional de Sangue, à disposição dos 
gestores do processo, haverá sempre a necessidade de um realinhamento 
de propostas e metas. É válido afirmar que a garantia da disponibilidade, 
segurança e qualidade, mediante a explicitação das intenções do Governo 
para essa área, conta com a participação da sociedade civil (PIMENTEL, 
2006, p. 79). 

A Coordenação-Geral do Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde 
(CGSH/MS), preocupada com as desigualdades de acesso e de oportunidades, 
em especial dos hemocentros coordenadores, que ocorreu ao longo de décadas, 
e acreditando na gestão pela qualidade como estratégia de melhoria de desempe-
nho, definiu os três eixos de seu planejamento estratégico 2008–2011: Qualifica-
ção Técnica e Gerencial da Hemorrede, Gestão da Informação e Reestruturação 
do Modelo Interno de Gestão. E na perspectiva de avaliação de desempenho de 
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sua gestão, vislumbrando o alcance de seus objetivos e metas institucionais, con-
siderou, ainda, os princípios do SUS sob os parâmetros de gestão de inclusão, 
indutora de integralidade, promotora de cidadania, proativa, qualidade, inovadora, 
de fomento à qualificação técnica e gerencial da Hemorrede, da informação, do 
conhecimento e por competências (<http://www.saude.gov.br/sangue>).

A CGSH, desde 2008, com o apoio dos diretores de hemocentros, sob o eixo 
norteador de “promover a qualificação técnica e gerencial da Hemorrede”, imple-
mentou o Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede (PNQH), utilizando 
o processo de “Avaliação Externa” como estratégia de gestão para diagnosticar a 
situação dos 32 (trinta e dois) hemocentros coordenadores dos estados do Brasil, 
com a participação efetiva de profissionais indicados pela própria hemorrede e 
objetivando a multiplicação para se alcançar a internalização do processo de ava-
liação nas hemorredes estaduais. 

A confiabilidade da avaliação poderá ser ressaltada, entre outros, pela formação 
e pela experiência prática dos avaliadores nas áreas de gestão, hemoterapia, he-
matologia, laboratório e avaliação de serviços de saúde, condição importante para 
realização de um trabalho de qualidade pertinente à proposta. 

O presente trabalho tem como justificativa a necessidade de apresentar uma pro-
posta de intervenção que efetivamente possa oferecer condições de se obter um 
diagnóstico situacional da hemorrede pública identificando as necessidades e 
prioridades de intervenção. Nesse processo, buscou-se o comprometimento dos 
gestores dos serviços de hemoterapia e da alta direção da instituição na qual estão 
inseridos e o apoio às ações visando ao aumento da cobertura transfusional, qua-
lidade e segurança em toda a cadeia produtiva e ampliação do nível de satisfação 
dos doadores e pacientes. 

OBJETIVOS

Geral:

O principal objetivo deste trabalho de intervenção foi desenvolver um modelo 
para implementação de estratégias de melhoria de qualidade orientadas para ser-
viços de hemoterapia públicos no estado do Rio de Janeiro. 

Específicos:

O trabalho de intervenção teve ainda como objetivos específicos:

 ► Verificar, com base em revisão de literatura, quais estratégias estão sendo uti-
lizadas em unidades de saúde para auxiliar na implementação das estratégias 
de melhoria da qualidade orientadas para serviço de hemoterapia; 
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 ► Levantar as não conformidades mais frequentes nos serviços de hemoterapia 
do Brasil a partir das avaliações realizadas pelo PNQH/CGSH/MS. 

 ► Conhecer as não conformidades mais frequentes nos serviços de hemotera-
pia no Brasil e no estado do Rio de Janeiro a partir das inspeções da Vigilân-
cia Sanitária Estadual. 

REVISÃO DE LITERATURA 

O Ministério da Saúde, em 1964, instituiu a Comissão Nacional de Hemotera-
pia (CNH), fixando suas competências por meio da Lei n° 4.701/1965 (BRASIL, 
1965). A CNH, entre outros, estabeleceu normas disciplinadoras de atividades 
hemoterápicas, buscou organizar as atividades transfusionais e coibir a prática 
abusiva sem preocupação com as questões éticas e técnicas da época. 

A Constituição de 1988, no Capítulo VIII da Ordem Social, e na Seção referente 
à Saúde, define, no artigo 196: 

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988a, cap. VIII, art. 196).

O texto constitucional demonstra que a concepção do SUS está baseada na for-
mulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população, 
procurando resgatar o compromisso do estado para com o bem-estar social, espe-
cialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando-a como um dos direitos 
e valores da democracia e da cidadania. Essa visão refletia o momento político por 
que passava a sociedade brasileira, logo após a ditadura militar. 

Ainda, na Constituição Federal (BRASIL, 1988a), no Art. 199, § 2º, é vedada a des-
tinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos e no § 4º: 

A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa 
e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue 
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização (BRASIL, 
1988a, art. 199, §4º). 

Apesar de o SUS ter sido instituído pela Constituição Federal de 1988, ele somen-
te foi regulamentado em 1990, por meio da Lei n° 8.080 (BRASIL, 1990). Essa Lei 
define o modelo operacional do SUS, propondo a sua forma de organização e de 
funcionamento. Dos objetivos do SUS, destacam-se a formulação e execução da 
política de sangue e seus derivados. Das atribuições comuns, a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
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as atribuições de implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 
Derivados (Sinasan). 

Foram definidos como princípios doutrinários do SUS a universalidade, equida-
de, integralidade. E deles derivaram-se alguns princípios organizativos, como a 
hierarquização, participação popular e a descentralização político-administrativa, 
que está consolidada com a municipalização das ações de saúde, tornando o mu-
nicípio gestor administrativo e financeiro do SUS. 

A consolidação da gestão da área de sangue e hemoderivados como área estratégi-
ca nas políticas do SUS foi bem marcada, em 2001, com a promulgação da Lei do 
Ministério da Saúde nº 10.205/2001 (“Lei de Sangue” ou “Lei Betinho” ( BRASIL, 
2001a). Posteriormente, regulamentada pelo Decreto do Ministério da Saúde nº 
3.990/2001 (BRASIL, 2001b), que, entre tantos avanços na área hemoterápica e he-
matológica, determinou que a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemo-
derivados fosse implementada, no âmbito do SUS, pelo Sistema Nacional de San-
gue, Componentes e Derivados (Sinasan). É finalidade desse sistema, entre outras, 
dar continuidade à implementação dessa política, garantir autossuficiência em 
hemocomponentes e hemoderivados e harmonizar as ações do poder público, em 
todos os níveis de governo, relacionadas à atenção hemoterápica e hematológica. 

O Sinasan é composto por organismos operacionais de captação e obtenção de 
doação, coleta, processamento, controle e garantia da qualidade, estocagem, dis-
tribuição e transfusão do sangue, seus componentes e hemoderivados. E também 
por centros de produção de hemoderivados e produtos industrializados a partir do 
sangue venoso e placentário indicados para prevenção e tratamento de doenças, 
por órgãos de apoio, como as vigilâncias sanitária e epidemiológica, visando ao 
controle e qualidade de insumos, de sangue, hemocomponentes e derivados para 
atividades transfusionais, e por laboratórios de referência para garantia do contro-
le de qualidade do sangue e hemoderivados e insumos básicos e de diagnóstico 
para atividades hemoterápicas. 

Na Lei 10.205/2001 (BRASIL, 2001a), já se previa a autonomia e autossuficiência 
de hemoderivados por meio de Centros de Produção de Hemoderivados no Brasil. 
Entretanto, a decisão política para a criação de uma empresa pública para produ-
ção industrial de hemoderivados deu-se por meio da Lei n° 10.972, que cria a He-
mobras - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (BRASIL, 2004).

Para disciplinar o uso do sangue e sua indicação, foram criadas em 2003 as Co-
missões de Transfusões. E o regulamento sanitário foi reformulado em 2004 com 
a RDC Anvisa/MS n° 153 (já revogada) (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004).

Foi com a Portaria MS n° 1.660/2009 (Vigipós) (BRASIL, 2009b), art. 1º, que 
se institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária, no 
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 âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para monitoramento, análise 
e investigação dos eventos adversos e queixas técnicas relacionadas aos serviços e 
produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 

Em 2010, foi publicada a Resolução Anvisa RDC n° 57 (BRASIL; AGÊNCIA 
 NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010), que trata do regulamento 
sanitário e revoga a Resolução Anvisa RDC 153/2004 (BRASIL; AGÊNCIA NA-
CIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004). Estabelece os requisitos para o 
funcionamento dos serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo 
produtivo do sangue e componentes e procedimentos transfusionais. Nesse sen-
tido, regulamenta a captação de doadores, coleta, processamento, testagem, arma-
zenamento, distribuição, transporte, transfusão, controle de qualidade e proteção 
ao doador e ao receptor, em todo o território nacional, para que seja garantida a 
qualidade dos processos e produtos, a redução dos riscos sanitários e a segurança 
transfusional. 

Em 13 de junho de 2011, foi publicada a Portaria GM/MS n° 1.353 (BRASIL, 
2011b), que trata do regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos e que 
revoga a Portaria GM/MS nº 121. Recentemente, foi publicado o Decreto Minis-
terial nº 7.508/2011 (BRASIL, 2011a), que regulamenta a Lei 8.080/1990. 

O Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados - Pró-sangue foi criado em 
1980 e ao longo do tempo obteve resultados exitosos por meio da parceria com 
os hemocentros. Aliando-se às universidades, contribuíram na formação de re-
cursos humanos e no desenvolvimento científico e tecnológico, assim como na 
garantia da qualidade do sangue transfundido, adotando a filosofia de trabalho 
incorporando qualidade de forma continuada. 

O serviço de hemoterapia (SH) deve estar a cargo de um médico, de acordo com 
regulamento técnico, e os profissionais técnicos devem estar devidamente quali-
ficados e habilitados. 

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) foi reeditado em 
1998. O Ministério da Saúde elegeu a meta: “Sangue com Garantia de Qualidade 
em Todo o seu Processo até 2003” para representar a sua pasta. O objetivo foi de 
impulsionar a hemoterapia brasileira, garantindo transfusão de sangue segura e 
de padrão internacional, já atingido pelos melhores serviços do País. Foi um gran-
de marco na Hemoterapia Brasileira, que contou com a implementação de vários 
projetos, como o Programa Nacional de Doação Voluntária de Sangue (PNDVS), 
implantação do Programa de Qualidade Total na Hemorrede, Programa de Ca-
pacitação de Recursos Humanos, Programa de Avaliação Externa de Qualidade 
(PAEQ) em imuno-hematologia e sorologia, continuidade do Programa de Infra-
estrutura Física e Organizacional, Sistema Nacional de Informações Gerenciais 
do Sangue e Hemoderivados, a Reestruturação do Sistema de Vigilância Sanitária 
e Programa Nacional de Acreditação de Unidades Hemoterápicas (PNAUH). 
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O PNAUH, como modelo de avaliação e certificação da qualidade de unidades 
hemoterápicas, com padrões previamente definidos, visava estimular o desenvol-
vimento de uma cultura de melhoria dos processos dessas unidades, voltada para 
assegurar a qualidade e a segurança, do doador e do receptor. 

No período entre 2000 e 2003, a CGSH/ANVISA/MS implantou o Programa de 
Qualidade do Sangue do Ministério da Saúde/Meta Mobilizadora Nacional para o 
Setor Saúde: “Sangue - 100% com Garantia de Qualidade em Todo o Seu Processo 
até 2003”, que integrava o Programa da Qualidade e Participação na Adminis-
tração Pública - QPAP. Em 2004, a Gerência Geral de Sangue e Outros Tecidos 
e Órgãos (GGSTO) foi transferida da Anvisa para o Departamento de Atenção 
Especializada da Subsecretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAE/
SAS/MS). Posteriormente foi assumida pela Coordenação da Política Nacional 
de Sangue e Hemoderivados (CPNSH) mais tarde pela Coordenação-Geral de 
Sangue e Hemoderivados (CGSH). 

Desde 2005, ocorreram parcerias para qualificação do plasma brasileiro, com os ser-
viços da hemorrede, por meio do Programa de Qualificação do Plasma Brasileiro, 
a fim de assegurar matéria-prima em qualidade e quantidade para fracionamento 
em indústria, sob responsabilidade da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemo-
derivados e Biotecnologia) em cooperação com a CNPSH/SAS/MS (atual CGSH)
(EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA, 2009).

Foram realizados investimentos pelo Ministério da Saúde para qualificação dos 
serviços de hemoterapia fornecedores de plasma. Realizadas visitas de pré-qua-
lificação técnica em todo o ciclo da cadeia reprodutiva do sangue e consultorias 
de orientação técnica aos serviços de hemoterapia públicos. Posteriormente, foi 
realizado fornecimento de equipamentos para os serviços fornecedores de plasma 
fresco congelado de qualidade para produção de hemoderivados, como freezers de 
congelamento rápido e sistemas de avaliação e controle de temperatura(EMPRESA 
BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA, 2009).

Em 2008, na Reunião da Hemorrede - “Informação para Excelência”, foi pactuado 
entre os gestores da hemorrede pública nacional e a CGSH, o Programa Nacional 
de Qualificação da Hemorrede (PNQH) visando à qualificação técnica e gerencial 
da hemorrede e ao fortalecimento da articulação desta. 

O PNQH é gerenciado pela Área de Assessoramento Técnico em Hemoterapia 
(ATH) da CGSH e planejado e operacionalizado por um Grupo de Assessoramen-
to Técnico (GAT), composto por profissionais especialistas da própria hemorrede 
pública nacional, de órgãos de apoio do Sinasan, Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde/Fiocruz/MS e Laboratórios Centrais dos Estados, volun-
tários com treinamento pela CGSH em consultoria da qualidade, principalmente 
quanto à metodologia sobre o instrumento de avaliação padronizado e a emissão 
de relatório ao serviço de hemoterapia visitado. 
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O PNQH tem como objetivos norteadores promover a qualificação técnica e ge-
rencial da Hemorrede Pública Nacional, identificar as áreas críticas e as estraté-
gicas, implantar e implementar o processo de melhoria contínua nos serviços de 
hemoterapia e hematologia, apoiar a elaboração e monitorar a evolução de planos 
de ação de melhoria (PA) dos serviços de hemoterapia, prestar consultorias técni-
cas, identificar áreas críticas/estratégicas para priorizar investimento de recursos 
na hemorrede e disseminar experiências exitosas. 

No âmbito da Anvisa, foi desenvolvido o Programa Nacional de Inspeções das 
Unidades Hemoterápicas (PNIUH), com o objetivo de contribuir para a melhoria 
da qualidade da gestão dos órgãos executores das atividades hemoterápicas.

Nas ações de vigilância sanitária, são utilizados vários instrumentos e a inspe-
ção se destaca como uma prática sistematizada, destinada a avaliar as condições 
sanitárias dos estabelecimentos, bem como os processos e os produtos quanto à 
conformidade com os padrões definidos de proteção da saúde pública individual 
e coletiva. 

O roteiro de inspeção em serviços de hemoterapia está publicado como anexo 
da Resolução RDC/Anvisa nº 57/2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA, 2010), que determina o regulamento sanitário para os 
serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue 
humano e dos componentes e procedimentos transfusionais. 

O roteiro apresenta pontos críticos de controle determinados segundo a legislação 
vigente e as boas práticas aplicadas ao ciclo produtivo do sangue. Está estruturado 
em seis módulos, de acordo com a complexidade dos serviços. Todos os itens de 
controle são categorizados em itens de criticidade, o que possibilita classificar os 
estabelecimentos de hemoterapia em cinco categorias: baixo risco, médio baixo 
risco, médio risco, médio alto risco e alto risco. 

As não conformidades com maior prevalência nos relatórios de inspeção dos Servi-
ços de Hemoterapia avaliados em 2010 estão relacionadas às variáveis do roteiro de 
inspeção (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA, 2004)

Há uma predominância de resultados insatisfatórios nos itens relacionados à ges-
tão de pessoas, seguidos da gestão de equipamentos e da gestão da  qualidade. Esse 
levantamento permite desencadear ações articuladas entre a Anvisa e o Ministério 
da Saúde, vigilâncias sanitárias de estados e municípios e a própria hemorrede. 

Faz-se necessário um mecanismo de disseminação dessas informações dentro de 
cada estado, seja por meio da Câmara Técnica de Hematologia e Hemoterapia, na 
qual os órgãos interessados estão presentes, ou mesmo entre as Subsecretarias, vi-
sando subsidiar as ações de planejamento e de investimentos na hemorrede pública. 
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No Tabela 1, são apresentadas as não conformidades mais frequentes observadas 
nas inspeções sanitárias aos serviços de hemoterapia no estado do Rio de Janeiro, 
no período de 2010. 

Tabela 1 – Não conformidades mais frequentes observadas nas inspeções sanitárias no 
estado do Rio de Janeiro em 2010 

Não Conformidades Avaliadas %
Garantia da qualidade 37,4
Controle dos equipamentos 29,7

Controle de qualidade 26,9

Saúde do trabalhador 25,8
Armazenamento de hemocomponentes 23,6
Provas pré‑transfusionais 21,4
Recursos humanos 19,2
Biossegurança 17,0
Ato transfusional 14,8
Amostras pré‑transfusionais 13,2
Hemovigilância 13,2
Limpeza e conservação 12,6
Gerenciamento de não conformidades 11,0
Programa de gerenciamento de resíduos ‑ PGRSS 9,0
Almoxarifado 8,8
Responsabilidade técnica 8,8
Liberação de transfusão 7,1
Registros 6,0
Requisição de transfusão 4,9
Cadeia de frio 4,9
Insumos 4,4
Comitê transfusional 3,3
Controle de equipamentos 2,7
Distribuição de hemocomponentes 2,2
Registros e Documentação 1,6
Rotulagem 1,6
Aférese terapêutica 1,1
Imuno‑hematologia do doador 0,5

Fonte: Relatórios de Inspeções Sanitárias aos Serviços de Hemoterapia - RJ, 2010.

Da mesma forma que o Brasil, o estado do Rio de Janeiro também apresenta 
elevadas prevalências de não conformidades na gestão da qualidade (garantia da 
qualidade e controle da qualidade), gestão de equipamentos (controle de equipa-
mentos), gestão de pessoas (saúde do trabalhador, treinamento em biosseguran-
ça, recursos humanos). É necessário destacar o item relacionado à arquitetura, 
sinalizando a necessidade de adequações das estruturas físicas dos serviços e o 
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item relacionado com o armazenamento de hemocomponentes, que remete à 
necessidade de avaliação dos equipamentos. 

Em 2010, 23 dos 182 SH foram interditados por falta de responsabilidade técnica, 
informação obtida por intermédio das unidades de saúde, que frequentemente 
solicitam treinamento no Hemorio para atuação na responsabilidade de serviço 
de hemoterapia. Isso evidencia também a insuficiência de profissional médico 
hemoterapeuta ou hematologista no mercado e a necessidade de se criar me-
canismos para atrair outros profissionais médicos e capacitá-los para atuar na 
hemorrede. 

Caracterização da Hemorrede 

Os SH são classificados por natureza, de acordo com a Resolução RDC/Anvisa 
nº 151/2001 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2001), em público, privado, privado contratado pelo SUS, filantrópico, sendo ve-
dado qualquer tipo de comercialização dos hemocomponentes.

Os SH que integram a hemorrede nacional recebem as nomenclaturas e concei-
tuações, conforme a Resolução RDC/Anvisa nº 151/2001 (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001): Hemocentro Coordenador 
(HC), Hemocentro Regional (HR), Núcleo de Hemoterapia (NH), Unidade de 
Coleta e Transfusão (UCT), Unidade de Coleta (UC), Centro de Triagem Labora-
torial de Doadores (CTLD) e Agência Transfusional (AT).

O estado do Rio de Janeiro, localizado na Região Sudeste do país, possui uma área 
geográfica de 43.653 km2, formada por 92 (noventa e dois) municípios, distribu-
ídos em nove Regiões de Saúde. Possui uma população em 2010 de 15.989.929 
habitantes (BRASIL, 2010), distribuídos de forma heterogênea, com maior con-
centração na Região Metropolitana I, seguida da Região Metropolitana II. 

O perfil populacional do estado do Rio de Janeiro vem acompanhando as mudan-
ças observadas na população brasileira, com aumento da urbanização, desigual-
dades na distribuição espacial, desaceleração no crescimento populacional, com 
declínio da natalidade e aumento das faixas etárias mais avançadas.

Em relação à mortalidade geral, o município do Rio de Janeiro possui o maior 
número de casos. As principais causas de morte no Rio de Janeiro, segundo o Da-
tasus/Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 2011, foram as doenças 
do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas, como agressão e acidentes 
de trânsito, o que contribui para o aumento do consumo de hemocomponentes. 

Estima-se que há no estado 26.518 leitos, excluindo leitos psiquiátricos. Tendo 
como base o cálculo de 7 a 10 bolsas de sangue/leito/ano (ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD, 1991; BRASIL, 2002), até o ano de 2007, estimava-se 
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em torno de 320 mil o número total de bolsas de sangue necessárias para atendi-
mento à demanda de sangue e componentes. Todavia, diante do perfil epidemio-
lógico, do número de leitos SUS e do aumento da complexidade da assistência, 
e utilizando-se da base de cálculo de doação de sangue de 2% a 5% da população 
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1991), variando de acordo com 
a complexidade do sistema de saúde em cada região, o Rio de Janeiro vem traba-
lhando com a meta de 3% da população doadora, o que corresponde a 483.379 
bolsas coletadas/ano. 

A prestação de serviços hemoterápicos é de responsabilidade da hemorrede pú-
blica, complementada pela iniciativa privada. Entretanto, o número de serviços de 
hemoterapia coletor privado vem crescendo consideravelmente. O estado do Rio 
de Janeiro possui 47 (quarenta e sete) serviços de hemoterapia coletores, sendo 
21 (vinte e um) SH privados e 26 (vinte e seis) SH públicos, correspondendo, 
respectivamente, a 49% e 51% da coleta de sangue no estado, conforme dados de 
produção hemoterápica.

Os serviços de hemoterapia (SH) têm como principais atribuições coletar, pro-
cessar, armazenar, transfundir, distribuir, realizar exames imuno-hematológicos 
e sorológicos, realizar diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas, con-
forme grau de complexidade, classificadas a partir de inspeções realizadas pelas 
vigilâncias sanitárias estaduais. 

A segurança das transfusões de sangue e hemocomponentes é um dos pilares 
centrais do Sistema Nacional e Estadual de Sangue, diretamente relacionada com 
a qualidade dos laboratórios que realizam exames para a detecção das doenças 
transmissíveis pelo sangue. A qualidade e a confiabilidade desses exames estão 
diretamente relacionadas à utilização de kits de última geração, que possuem 
sensibilidade e especificidade máxima. Elas dependem também do grau de au-
tomação dos laboratórios de sorologia, como forma de abolir os inevitáveis erros 
humanos que podem resultar na liberação de resultados falsamente negativos e 
consequentemente levar à transfusão de sangue contaminado. 

Os programas de controle de qualidade internos e externos para kits, reagentes, bol-
sas de sangue e hemocomponentes fracionados são etapas críticas de qualquer siste-
ma de garantia da qualidade cuja finalidade última é proteger a saúde da população. 

Atualmente, a hemorrede pública do estado do Rio de Janeiro encontra-se interiori-
zada nas nove regiões de saúde. A rede de hemoterapia é constituída por 88 (oiten-
ta e oito) serviços em funcionamento, com nomenclatura e conceituação de acordo 
com a Resolução RDC Anvisa/MS nº 151/2001 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001), sendo: um Hemocentro Coordenador - 
HC; quatro Hemocentros Regionais - HR; 20 (vinte) Núcleos de Hemoterapia - 
NH; uma Unidade de Coleta e Transfusão - UCT; e 62 (sessenta e duas) Agências 
Transfusionais - AT, distribuídos geograficamente e regionalmente (Figura 1). 
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Figura 1 – Hemorrede Pública do estado do Rio de Janeiro, abril de 2012

Fonte: Hemocentro Coordenador - Hemorio, abril, 2012.

A sociedade espera que as unidades de saúde assumam o compromisso de melho-
rar o seu processo de gestão, continuamente, e assim melhorar a saúde brasileira. 
O mesmo se espera dos serviços de hemoterapia, que na maioria das vezes estão 
instalados numa organização de saúde, com várias interfaces com as áreas de 
apoio e logística. 

Qualidade 

O termo qualidade vem do latim qualitate, e é utilizado em situações bem distin-
tas. Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente às per-
cepções de cada indivíduo. Diversos fatores podem influenciar nessa definição, 
como cultura, tipo de produto ou serviço prestado, necessidades e expectativas. 

Qualidade é o termo geralmente empregado para significar “excelência” de um 
produto ou serviço. Há várias definições para qualidade: “conformidade com as 
exigências dos clientes”, “relação custo/benefício”, “adequação ao uso”, “fazer cer-
to à primeira vez”; “produtos e/ou serviços com efetividade”. 

Deve-se lembrar que a qualidade de um produto ou serviço pode ser vista pela 
ótica do serviço e do cliente. Do ponto de vista do serviço, a qualidade se asso-
cia à concepção de um produto que vá ao encontro das necessidades do  cliente. 
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A  definição de qualidade deve sempre estar relacionada com a satisfação do clien-
te. É importante os gestores e demais profissionais terem clareza de quem são 
os seus clientes. A satisfação do cliente deve se tornar, sistematicamente, um 
indicador de avaliação de desempenho do serviço. A organização da instituição na 
busca pela qualidade e segurança necessitará de uma arquitetura organizacional 
flexível, de maneira a fornecer respostas às necessidades dos clientes (doadores, 
pacientes, funcionários e órgãos financiadores). E deverá, efetivamente, gerenciar 
os processos voltados para os clientes, como atendimento ao doador, atendimento 
ambulatorial, internação, faturamento. Para tanto, será necessário identificar os 
processos críticos de cada serviço de hemoterapia. 

Entende-se por processo um conjunto de atividades que recebe insumos, os quais 
são transformados de acordo com uma sequência estabelecida pelos responsáveis 
pelo desenvolvimento das tarefas, com agregação de valores em produtos e servi-
ços, de forma a responder à necessidade dos clientes. 

Os insumos são todos aqueles produtos, materiais em processamento, serviços ou 
informações que são introduzidos no processo a ser estudado (material, exames, 
equipamentos, assistência técnica etc.). 

Já o fornecedor é qualquer organização, pessoa, setor, que introduz os insumos 
ao processo que está sendo desenvolvido. Os fornecedores podem ser internos ou 
externos. Os internos podem ser os colaboradores que trabalham na administra-
ção, na recepção, na manutenção, na farmácia, na nutrição etc. Os externos são 
aqueles que vendem produtos ou serviços necessários à realização de determina-
das tarefas. Produto ou serviço são as saídas ou resultados de uma tarefa, de um 
subprocesso ou de um processo. 

A relação cliente/fornecedor começa quando as pessoas passam a executar suas 
tarefas, pois receberam os insumos necessários para a execução do produto ou 
serviço. O cliente/usuário é todo aquele que é impactado por um processo produ-
tivo. Direta ou indiretamente, é aquele que depende de um processo. 

Para gerenciar os processos, é fundamental que os profissionais envolvidos e li-
deranças tenham conhecimento de ferramentas de gestão, como 5W2H. Deve-se 
determinar o que fazer (WHAT), para quem fazer (WHO), por que fazer (WHY), 
quando (WHEN), onde (WHERE) serão realizadas as tarefas, como fazer (HOW) 
e quanto custa (HOW MUCH). Dessa forma se saberá o que o cliente de cada 
processo espera que seja realizado podendo-se chegar a uma avaliação do proces-
so como um todo. 

É fundamental que os participantes da equipe que desenvolve o processo possuam 
conhecimento profundo sobre ele. Os que trabalham no processo devem possuir 
informações necessárias para o desempenho efetivo e aqueles que  desenvolvem 
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o processo devem utilizar os fatos e dados, a análise e o aperfeiçoamento, para 
aumentar a efetividade das tarefas. 

Todos os profissionais do serviço devem buscar um trabalho participativo com 
incentivo à manifestação de ideias e opiniões baseadas em fatos e em dados. 

Quanto ao método de controle do processo, pode ocorrer pelo ciclo PDCA, sigla 
que vem das quatro palavras: Plan, Do, Check, Action, ou seja, planejar, executar, 
verificar e atuar corretivamente. 

Outra ferramenta básica para o controle do processo é a brainstorming, uma téc-
nica usada para auxiliar a equipe a criar tantas ideias quanto possível, no menor 
espaço de tempo. 

Deve-se tomar cuidado para que sejam evitadas ênfases tendenciosas que poderão 
direcionar as ideias ou soluções apresentadas. 

A técnica GUT (gravidade, urgência e tendência) é uma ferramenta de apoio 
à decisão, utilizada para estabelecer prioridades e orientar decisões complexas. 
Para melhor utilização da ferramenta, será necessário separar os problemas que 
tenham causa própria, para que eles possam ser colocados em ordem de priori-
dade. Deve ser incentivado o benchmarking por meio de visitas a outras unidades 
de saúde e, principalmente, serviços de hemoterapia reconhecidos nacional e/ou 
internacionalmente por órgão acreditador, certificador ou de premiação ou que 
utilizam alguma estratégia de qualidade visando identificar melhores práticas e 
processos, prevenindo erros, retrabalho, identificando oportunidades de melho-
ria, entre outros. 

O benchmarking é uma ferramenta que pode ajudar o serviço de hemoterapia a 
desenvolver esforços no sentido de estabelecer metas fundamentais e de melho-
rias contínuas de modo eficiente, compreendendo seus processos e estabelecendo 
parcerias. 

Ocampo, H.T. ressalta que: 
A discussão sobre novos modelos e formas de gestão hospitalar constitui 
uma das prioridades no enfrentamento dos desafios da articulação da alta 
complexidade com a atenção básica e a média complexidade de atendimen-
to ao paciente. Essa discussão é percebida como um meio de melhorar a 
eficiência das instituições que compõem a rede hospitalar e de satisfazer, 
com qualidade, às necessidades dos cidadãos, contribuindo para a rees-
truturação da atenção especializada (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE, 2004, p. 57)

É possível articular uma visão de qualidade em torno dos princípios da equida-
de, eficácia, eficiência e enfoque no cliente, conforme discutido na cooperação 
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dos países da America Latina e Caribe (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE, 2004), que se aplica perfeitamente aos serviços de hemoterapia: 

 ► Equidade - princípio da distribuição dos benefícios e de acessos ao sistema, 
sem limitações e que privilegia o conceito de rede de serviços e o fortaleci-
mento dos mecanismos de referência do sistema de saúde. 

 ► Eficácia - refere-se à capacidade de executar uma determinada tarefa de ma-
neira a atingir os objetivos estabelecidos. Atividades planejadas são realiza-
das. “É fazer a coisa certa”. 

 ► Eficiência - capacidade de executar corretamente uma determinada tarefa 
com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Relação entre o re-
sultado alcançado e os recursos usados. “É fazer certo a coisa certa”. Isso 
supõe uma ação que produza a satisfação do usuário relacionada com um 
serviço oferecido em condições compatíveis e de acordo com os seus próprios 
valores. A satisfação do cliente pode implicar aspectos objetivos e subjetivos, 
nos quais intervêm as percepções dos atores que prestam e recebem serviços. 

A garantia da qualidade, o controle da qualidade e a gestão da qualidade são 
conceitos relacionados com o de qualidade na indústria e serviços. A garantia da 
qualidade são as ações tomadas para redução de defeitos. O controle de qualidade 
é a medição do desempenho de um processo por meio de indicadores que ajudam 
a verificar o êxito dos objetivos propostos e desenvolver atividades de melhoria 
ou rever processos correspondentes. As ações estão relacionadas com a medição 
da qualidade para se conhecer se os requisitos estão sendo respeitados e se os 
objetivos da empresa estão sendo atingidos. 

Já a gestão da qualidade é o processo de conceber, controlar e melhorar os proces-
sos, incluindo, por exemplo, processos de gestão, de produção, de marketing, de 
gestão de pessoal, de faturamento ou outros. Envolve a concepção dos processos 
e dos produtos e serviços, sua melhoria e o controle de qualidade. É o método 
de gestão que as organizações praticam para assegurar que seus procedimentos 
estejam em conformidade com as exigências legais, de segurança e dos clientes. 

Uma das evidências para justificar a preocupação com a qualidade em saúde é a 
variação da prática assistencial, mais do que com seus resultados. O diagnóstico 
de unidade de saúde pode ser realizado de diferentes formas. Uma vez que esta 
pertence a uma rede de serviços com diversidades, torna-se ainda mais complexo, 
como afirma (VENCINA NETO; MALIK, 2011, p. 325).

As diversas práticas existentes para implantação de qualidade nos serviços de 
saúde se apresentam de forma interligadas, visando melhorar o desempenho 
organizacional por meio de produção, disseminação, compartilhamento, aplica-
ção e retenção do conhecimento na instituição e na relação com a comunidade. 
Para tanto, as práticas devem estar alinhadas com a missão, a visão, as estratégias 
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 organizacionais e, ainda, para aqueles que possuem serviços de hemoterapia, 
com as diretrizes da Política de Sangue e Hemoderivados, com o regulamento 
sanitário e técnico e as boas práticas. 

Donabedian, em 1990, definiu qualidade como “grau no qual os serviços de saúde 
atendem às necessidades, expectativas e o padrão de atendimento dos pacientes.” 
A qualidade do cuidado em saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como “o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações 
aumentam a probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o co-
nhecimento profissional atual” (GOUVÊA; TRAVASSOS, 2010). 

Segundo (VENCINA NETO; MALIK, 2011, p. 325), “O que se convencionou cha-
mar ‘qualidade’ tem a ver com evitar variações desnecessárias, principalmente se 
levam a um resultado pior do que o desejado”. 

Os principais benefícios esperados por implementar-se a cultura pela qualidade 
são a consciência institucional, envolvimento das pessoas com ideias e ações, 
preocupação das pessoas nos processos, satisfação dos clientes, melhora da lucra-
tividade, melhora do resultado. Já as principais dificuldades para se implemen-
tar a cultura pela qualidade estão vinculadas ao envolvimento, conscientização 
e mobilização de pessoas. Incluem também a introdução da cultura do conceito 
“cliente-fornecedor”, de forma sistêmica, além de cultivar as pequenas melhorias, 
contínua e permanentemente. 

Para operacionalização da avaliação da qualidade em saúde, o modelo proposto 
por Donabedian, na década de 1960, utilizado até hoje, apresenta três componen-
tes básicos: estrutura, processo e resultado. 

 ► Estrutura: sistema da organização de saúde com todos os seus componentes 
e atributos. 

 ► Processo: interação entre o cliente e a estrutura. 

 ► Resultado: consequência da intervenção do sistema na saúde do cliente. 

Em hemoterapia, a gestão pela qualidade deve ser analisada por diferentes ângu-
los, não só técnico, pois um doador responsável, altruísta, voluntário, pode exercer 
um ato social que não leve risco ao receptor (PIMENTEL, 2006, p. 90). A relação 
entre políticas públicas e a sociedade civil organizada passa pelas organizações, 
entre outros, com o objetivo de conscientização tanto da área técnica quanto, por 
meio do processo educacional, da família e da sociedade. 

Os possíveis riscos de vida que a transfusão de hemocomponentes apresenta, ape-
sar dos avanços técnicos, se evidenciam por meio dos eventos adversos e sentine-
las, notificados para The Joint Comission de 1995 a 2006 (Hospitais Acreditados 
nos EUA). Do total (4.074) de eventos notificados, já em 2006, os relacionados à 
transfusão ocupavam a décima causa mais frequente.
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É um desafio na gestão dos serviços públicos, nas áreas de hematologia e hemo-
terapia, a aplicação de modelos de gestão que conduzam as práticas voltadas para 
procedimentos, normas e relatórios para estratégias com foco em resultados e na 
satisfação do cliente. 

Constituem um modelo sistêmico de gestão adotado por várias organizações em 
diferentes países os Critérios de Excelência da Fundação Nacional de Qualida-
de (FNQ). Eles foram “construídos sobre uma base de conceitos fundamentais 
essenciais à obtenção da excelência do desempenho e serve de referencial para 
que uma organização possa realizar uma autoavaliação e obter um diagnóstico 
da gestão da organização”. O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG®) é a base 
de um conjunto de conceitos fundamentais e estruturado em critérios referentes 
à Excelência em Gestão. Os Fundamentos da Excelência expressam os conceitos 
reconhecidos internacionalmente e que são encontrados em organizações líderes 
mundialmente. Além disso, o MEG® utiliza o conceito de aprendizado e melhoria 
contínua, segundo o ciclo de PDCL (Plan, Do, Check, Learn). Conceitos de cada 
fundamento, acompanhados de uma explicação de como são colocados em prática 
nas organizações de alto desempenho estão demonstrados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Conceitos de cada fundamento da excelência em gestão 

Fundamentos de excelência Conceito

Pensamento sistêmico
Entendimento das relações de interdependência entre os 
diversos componentes de uma organização, bem como entre 
a organização e o ambiente externo

Aprendizado organizacional
Alcance de um novo patamar de conhecimento para a 
organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e 
compartilhamento de experiências

Cultura de inovação
Promoção de um ambiente favorável à criatividade, 
experimentação e implementação de novas ideias que possam 
gerar um diferencial competitivo para a organização

Liderança e constância de 
propósitos

Atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e 
motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da 
cultura da excelência, à promoção de relações de qualidade e 
à proteção dos interesses das partes interessadas

Orientação por processos e 
informações

Compreensão e segmentação do conjunto das atividades 
e processos da organização que agreguem valor para as 
partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e 
execução de ações deve ter como base a medição e análise 
do desempenho, levando‑se em consideração as informações 
disponíveis, além de incluir os riscos identificados

Visão de futuro
Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu 
ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazo

Geração de valor
Alcance de resultados consistentes pelo aumento de valor 
tangível e intangível de forma sustentada para todas as partes 
interessadas

Continua
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Fundamentos de excelência Conceito

Valorização das pessoas

Criação de condições para que as pessoas se realizem 
profissional e humanamente, maximizando seu desempenho 
por meio do comprometimento, do desenvolvimento de 
competências e de espaços para compreender

Conhecimento sobre o 
cliente e o mercado

Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado 
visando à criação de valor de forma sustentada para o cliente 
e, consequentemente, maior competitividade nos mercados

Desenvolvimento de 
parcerias

Desenvolvimento de atividades com outras organizações 
utilizando suas competências essenciais a fim de obter 
benefícios para as partes envolvidas.

Responsabilidade social

Atuação que se define pela relação ética e transparente 
da organização com todos os públicos com os quais ela 
se relaciona. Refere‑se também à inserção da empresa no 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para gerações futuras; 
respeitando a diversidade e promovendo a redução das 
desigualdades sociais como parte integrante da estratégia da 
organização

Fonte: FNP – Fundamentos de excelência, 2010.

O Programa de Excelência da Gestão (PEG) é voltado para organizações interessa-
das em implementar ou que já implementam o Modelo de Excelência da Gestão® 
(MEG®). A organização passa por um processo de sensibilização, capacitação, 
autoavaliação, identificação do plano de melhorias e acompanhamento do desem-
penho da gestão, permitindo o seu direcionamento na jornada rumo à excelência. 
Todo o processo é orientado pelos princípios do aprendizado e melhoria contínua 
da gestão.

Os resultados esperados para a Organização ou mesmo Serviço são:

 ► Diagnóstico da maturidade da gestão perante o modelo referencial reconhe-
cido internacionalmente

 ► Capacitação no Modelo de Excelência da Gestão

 ► Visão sistêmica da organização

 ► Foco nos resultados

 ► Melhores índices econômico-financeiros

 ► Maior cooperação interna

 ► Compartilhamento de informações e aprendizado

 ► Identificação de pontos fortes e oportunidades para melhoria

 ► Reconhecimento do mercado e da sociedade

 ► Aumento da produtividade e competitividade

 ► Fortalecimento de conceitos gerenciais por meio de casos de sucesso

Conclusão
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O PEG pode ser aplicado em uma organização ou em um conjunto de organi-
zações de um grupo setorial. É conduzido por um especialista designado pela 
FNQ. Podem ser realizados diversos ciclos anuais de implementação, com ações 
diferenciadas, visando contemplar todas as práticas necessárias para a melhoria 
da gestão da organização. Os oito Critérios de Excelência com conceituação estão 
resumidos no Quadro 2.

Quadro 2 – Critérios de excelência, subdivisões e conceitos

Critérios de excelência Conceito Subitens

Liderança

Aborda os processos gerenciais 
relativos à orientação filosófica da 
organização e controle externo sobre 
sua direção; ao engajamento, pelas 
lideranças, das pessoas e partes 
interessadas na sua causa; e ao 
controle de resultados pela direção

• Governança corporativa
• Exercício da liderança e 

promoção da cultura da 
excelência

• Análise do desempenho 
da organização

Estratégias e planos

Aborda os processos gerenciais 
relativos à concepção e à execução 
das estratégias, inclusive daquelas 
referentes ao estabelecimento 
de metas e à definição e ao 
acompanhamento de planos 
necessários ao êxito das estratégias

• Formulação das 
estratégias

• Implementação das 
estratégias

Clientes

Aborda os processos gerenciais 
relativos ao tratamento de 
informações de clientes e mercado 
e a comunicação com o mercado e 
clientes atuais e potenciais

• Imagem e conhecimento 
de mercado

• Relacionamento com 
clientes

Sociedade

Aborda os processos gerenciais 
relativos ao respeito e tratamento das 
demandas da sociedade e do meio 
ambiente e ao desenvolvimento social 
das comunidades mais influenciadas 
pela organização

• Responsabilidade 
socioambiental

• Desenvolvimento social

Informações e 
conhecimento

Aborda os processos gerenciais 
relativos ao tratamento organizado 
da demanda por informações na 
organização e ao desenvolvimento 
controlado dos ativos intangíveis 
geradores de diferenciais 
competitivos, especialmente os de 
conhecimento

• Informações da 
organização

• Ativos intangíveis 
e conhecimento 
organizacional

Pessoas

Aborda os processos gerenciais 
relativos à configuração de equipes de 
alto desempenho, ao desenvolvimento 
de competências das pessoas e à 
manutenção do seu bem‑estar

• Sistemas de trabalho
• Capacitação e 

desenvolvimento
• Qualidade de vida

Continua
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Critérios de excelência Conceito Subitens

Processos

Aborda os processos gerenciais 
relativos aos processos principais 
do negócio e aos de apoio, 
tratando separadamente os 
relativos a fornecedores e os 
econômico‑financeiros

• Processos principais do 
negócio e processos de 
apoio

• Processos relativos aos 
fornecedores

• Processos 
econômico‑financeiros

Resultados

Aborda os resultados da organização 
na forma de séries históricas e 
acompanhados de referenciais 
comparativos pertinentes para 
avaliar o nível alcançado e de níveis 
de desempenho associados aos 
principais requisitos de partes 
interessadas para verificar o 
atendimento 

• Resultados 
econômico‑financeiros

• Resultados relativos aos 
clientes e ao mercado

• Resultados relativos à 
sociedade

• Resultados relativos às 
pessoas

• Resultados relativos a 
processos

• Resultados relativos a 
fornecedores

Fonte: FNP. Critérios de excelência, 2010.

Caso Hemominas 

Como experiência exitosa na aplicação dos critérios de excelência de gestão em 
serviço de hemoterapia, destaca-se a Hemominas - Rede de Hemoterapia do Esta-
do de Minas Gerais, que elaborou estratégias para uma administração gerencial, 
fundamentadas em valores constitucionais públicos, institucionais, princípios da 
qualidade. Nesse processo, buscou-se um modelo gerencial focado em resultados. 
Foram definidas metas cujo acompanhamento foi realizado por um sistema de 
medição operado em rede, com administração e coordenação técnica centraliza-
das. Em sete unidades da Fundação, implantaram-se os critérios de excelência 
em gestão. A estratégia foi de autoavaliação com o instrumento de 250 pontos 
do Gespública, com validação externa; em seguida, oficialização dos planos de 
melhoria de gestão e posterior certificação e reconhecimento pelas boas práticas 
pelo Ministério do Planejamento e Gestão. Os resultados com os pontos fortes e 
oportunidades de melhorias estão destacados, na íntegra, no Quadro 3. A divul-
gação dos dados contribuiu muito com a hemorrede pública, atuando como um 
excelente benchmarking, que serve de exemplo e, o que é mais relevante, que não 
se trata de uma instituição, mas de um conjunto de serviços, parte da hemorrede 
do estado de Minas Gerais. 

Conclusão
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Quadro 3 – Resultados - experiência da Hemominas 

Pontos fortes Oportunidades de melhorias
1. Realização da Pesquisa de clima 

organizacional e satisfação dos clientes
2. Introdução da metodologia do BSC
3. Implantação de sistema de sinalização 

da unidade
4. Liderança com padrão de administração 

gerencial e processo decisório 
participativo

5. Implantação do padrão de atendimento 
ao cidadão

6. Implantação da análise de desempenho 
individual

7. Disseminação e desdobramento do 
mapa estratégico com envolvimento de 
todo o corpo operacional

8. Implantação de sistemática para rodízio 
de funções

9. Criação de padrão para recebimento e 
atendimento às agências e assistências 
hemoterápicas

10. Criação dos instrumentos de 
comunicação “Gestão à vista” e 
“Tagarelando”, além de outros 
vinculados à alta direção

11. Práticas de manutenção da memória 
administrativa

12. Criação do instrumento de comunicação 
“O Glóbulo”

13. Programa de capacitação interna para 
educação continuada

14. Disseminação dos valores da 
administração pública e do Hemominas 
com palestras de profissionais da área 
de direito e pela direção da unidade

15. Liderança com padrão de administração 
gerencial baseada em informações, 
com análise crítica fundamentada 
em relatórios e dados compilados 
internamente com acompanhamento 
por ferramentas estatísticas

1. Identificar, definir e estabelecer melhor 
os indicadores para auxiliar o processo 
decisório (Sistema de medição)

2. Buscar informações para comparação 
(Hemorrede Brasil ou exterior)

3. Promover ciclos de melhorias com 
aprendizado

4. Buscar maior relacionamento com as 
partes interessadas (doador, paciente, 
servidor, sociedade)

5. Implantar gestão de suprimentos, 
orçamento e programa de 
relacionamento com fornecedores

6. Implantar sistemática para 
desenvolvimento e identificação de 
lideranças

7. Estabelecer sistema de comunicação 
efetivo para auxílio às reuniões de 
análise crítica

8. Estabelecer um fluxo para análise das 
sugestões e reclamações das partes 
interessadas

9. Implantar o processo de geração de 
memória administrativa e gestão da 
informação que estimule o pensamento 
criativo e inovador

10. Melhorar o processo de análise das 
necessidades dos usuários

11. Apresentar os resultados em forma 
de gráficos e tabelas para análise de 
tendência e desempenho

12. Compartilhamento e retenção do capital 
intelectual

13. Disseminar os valores da administração 
pública

Fonte: Rodrigues, Proietti e Cioffi (2008).
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Caso Hemorio 

Na Hemorrede do estado do Rio de Janeiro, cabe ressaltar que o Hemorio HC, 
por meio do comprometimento da diretoria geral com a qualidade do sangue e 
hemoderivados e, em especial, com a atenção integral hemoterápica e hematoló-
gica, iniciou o processo de implantação da Qualidade em 1995. 

A partir da tomada de decisão da direção geral do Hemorio, em setembro de 
1996, foi implementada uma Estratégia de Melhoria da Qualidade (EMQ), com 
metodologia adaptada apropriada. Foi definida uma estrutura específica para essa 
finalidade, empreendendo tempo, recursos e avaliação inicial, com dimensões da 
qualidade baseados nos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ, 1996), 
definição de um sistema de medição do desempenho organizacional (SMDO) e 
elaboração de planejamento estratégico, uma parceria com o Instituto Brasileiro 
da Qualidade Nuclear - IBQN, conforme descrito por Santos (2000, p. 275-276) 
em sua tese, que também serviu de consultoria para o Hemorio. 

A partir do diagnóstico de situação no Hemorio, foram verificados pontos fortes 
e fracos, ameaças e oportunidades, com a finalidade de posicionar o instituto 
na busca da melhoria contínua, identificação das condições que promovessem 
a motivação do cliente interno, estabelecer a necessidade de capacitação e aper-
feiçoamento, mapeamentos das falhas dos processos, identificação de barreiras 
nos processos decisórios. Na segunda fase, ocorreram os treinamentos diversos 
com ênfase na qualidade do atendimento e internalização dos princípios da qua-
lidade e utilizando as ferramentas da qualidade (INSTITUTO ESTADUAL DE 
 HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI, 1998).

Desde então, o Hemorio vem participando de diferentes processos de avaliação 
externa (premiações, certificações e acreditações), com reconhecimento nacional 
e internacional nas áreas de gestão, hemoterapia e assistência, a despeito das 
dificuldades encontradas, geralmente relacionadas ao desafio de se manter uma 
cultura orientada para os clientes em toda a instituição. 

O Hemorio, ao longo de seus 65 anos, como serviço público de qualidade reco-
nhecida pelas conquistas de destaque, acreditada pela Joint Comission Interna-
tional (JCI) e pela American Association of Blood Banks (AABB), conquistou o 
Prêmio de Qualidade do Governo Federal (PQGF), o Prêmio Nacional e Gestão 
Pública, o Prêmio Benchmarking ambiental e o selo Pró-equidade de Gênero. 
Esses prêmios e a dedicação de todo o corpo funcional traduzem uma trajetória de 
sucesso no que diz respeito à qualidade de seu desempenho institucional. Nesse 
sentido, há um comprometimento do Hemorio em transformar uma gestão pú-
blica de saúde em um modelo de excelência (TRAJETÓRIA..., 2010).
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Outros Serviços 

Outro serviço da Hemorrede pública, com experiência exitosa, no processo de 
implantação de gestão pela qualidade, é o Hemocentro Regional de Campos dos 
Goytacazes, com a Certificação ISO 9001:2008. Na busca de obter um selo de 
gestão da qualidade, além da padronização dos serviços e melhoria nos processos, 
investiu na promoção da confiabilidade da população em relação aos serviços 
públicos prestados. 

O ISO 9000 é o conjunto de normas que foi desenvolvido por consenso interna-
cional sobre as práticas que uma empresa pode tomar a fim de atender plena-
mente aos requisitos de qualidade do cliente. Essas normas formam um modelo 
de gestão da qualidade para organizações, difundidas mundialmente. No Brasil, 
o órgão que representa a ISO chama-se Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT). A ISO 9001 pode ser implementada em qualquer organização, seja 
privada, pública ou do terceiro setor. 

Outros serviços da hemorrede pública no Rio de Janeiro, inseridos na estrutura 
organizacional hospitalar, participaram e/ou participam do processo de acredita-
ção hospitalar pelo Consórcio Brasileiro de Acreditações de Serviços de Saúde/
Joint Commission International (CBA/JCI), como o Hospital do Câncer I e Hos-
pital do Câncer II e o Instituto Nacional de Traumato Ortopedia, que possuem 
Agência Transfusional. Esses três serviços correspondem aos maiores coletores 
de sangue de doadores no estado do Rio de Janeiro (Quadro 4). 

Quadro 4 – Serviços de hemoterapia públicos acreditados/certificados

Unidade de saúde Tipo de serviço Participação em processo de qualidade 
(acreditação, certificação e premiações)

Hemorio
Hemocentro 
coordenador

AABB; CBA/JCI; PQGF; PQRIO

Hospital Ferreira Machado 
– Campos dos Goytacazes

Hemocentro 
regional

ISO 9001

Instituto Nacional de Câncer 
– Hospital do Câncer I

Núcleo de 
hemoterapia

CBA/JGI

Instituto Nacional de Câncer 
– Hospital do Câncer II

Agência 
transfusional

CBA/JGI

Instituto de Traumato Ortopedia
Agência 
transfusional

CBA/JGI

Fonte: Site das unidades de saúde e Consórcio Brasileiro de Acreditações de Serviços de Saúde, abril de 2012.

Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede 

O Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede (PNQH), entre os anos de 
2008 e 2010, realizou visitas aos Serviços de Hemoterapia Coordenadores Estadu-
ais, das respectivas hemorredes de 25 (vinte e cinco) Estados e do Distrito Federal, 
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e a mais seis Serviços de Hemoterapia Coordenadores Regionais no Estado de 
São Paulo, totalizando 32 (trinta e dois) Hemocentros. Foram revisitados 24 (vinte 
e quatro) serviços de hemoterapia, com o objetivo de avaliar a execução dos planos 
de ação e as melhorias implantadas desde as primeiras visitas. 

A ação continuada, além da supervisão, busca promover cooperação técnica para 
apoiar os serviços de hematologia e hemoterapia em relação a eventuais difi-
culdades que surgirem durante a elaboração e/ou execução dos Planos de Ação 
(PA). As informações de conformidade verificadas na avaliação dos serviços de 
hemoterapia, extraídas dos roteiros e relatórios de avaliação do PNQH, mostram 
o resultado da avaliação dos serviços de hemoterapia por região, por setores e 
comparativo da evolução de conformidade geral por setor dos serviços de hemo-
terapia por região, entre visitas e revisitas. 

O grau de satisfação do cliente (gestor da Hemorrede) com as visitas e revisitas 
do PNQH realizadas aos Hemocentros Coordenadores correspondeu a 89% e 
utilizou como critérios avaliativos: pontualidade, conteúdo transmitido/clareza na 
apresentação dos objetivos, capacidade de esclarecer dúvidas, postura, interação 
com os profissionais do serviço, troca de experiência, orientações. 

Entre as atividades mais demandadas pelos Hemocentros visitados estão pro-
cessamento e controle de qualidade em hemocomponentes, visita de gestão da 
qualidade para elaboração do plano de ação, gestão pela qualidade, triagem de 
doadores de sangue, coleta e triagem de doadores, imuno-hematologia, sorologia, 
captação de doadores e consultoria de gestão e câmara técnica. 

Foram elencadas algumas necessidades de melhorias identificadas a partir das 
visitas do PNQH aos hemocentros nos processos: garantia de qualidade (pa-
dronização, registros e tratamento de não conformidades), recursos humanos 
(treinamento e capacitação continuada), validação de processos, cadeia de frios 
(manutenção e garantia de temperatura), programas de gestão de equipamentos, 
gestão da rede estadual, gerenciamento dos controles de qualidade, descartes de 
hemocomponentes e controles de temperatura, avaliação crítica quanto à produ-
ção e demanda. 

Na disseminação do PNQH para os Estados, foi desenhada uma programação que 
incluía: avaliação de alguns Hemocentros Regionais e Núcleos de Hemoterapia; 
treinamento de avaliadores locais (avaliação, elaboração de relatórios, plano de 
ações); consultorias conforme demanda e de acordo com os Relatórios das Avalia-
ções Externas de Qualidade; capacitação em imuno-hematologia, sorologia, pro-
cessamento, controle de qualidade de hemocomponentes, gestão estratégica de 
qualificação de profissional, humanização da triagem clínica, sistemas de gestão 
da qualidade, gestão de equipamentos, gestão ambiental e curso de Especialização 
em Gestão de Hemocentros. 
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Para Stake, a avaliação é entendida como um processo pelo qual se emite um 
juízo de valor a respeito do foco ou objeto que está sendo avaliado. O ser humano 
é capaz de avaliar pessoas, instituições, organizações, programas, sistemas, pro-
cessos (STAKE, 2004 apud LETICHEVSKY, 2006). 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) afirmaram que a avaliação é identificação, 
esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor (ou 
mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado 
em relação a esses critérios. 

Todo estudo avaliatório, em certa medida, pode ser tendencioso e alguns fatores 
podem influenciar o resultado da avaliação, como as decisões adotadas pelo avalia-
dor quanto ao método e instrumentos selecionados, a história do avaliador, suas 
preferências e sua experiência profissional, entre outros. Tanto o avaliador quanto 
o cliente podem ser prejudicados, seja pela própria reputação do avaliador, seja 
por investimentos desnecessários por parte do cliente (WORTHEN; SANDERS; 
FITZPATRICK, 2004). 

É importante assegurar a condução de uma avaliação de qualidade, uma vez que 
nela reside a função social e ética de prestar contas, seja por parte do governo 
à população, seja por parte da iniciativa privada a seus clientes. É justamente a 
transparência desses resultados que traz, em ambos os casos, a credibilidade para 
a instituição, tão necessária à própria sobrevivência de uns e outros e ao benefício 
de muitos (PENNA FIRME; LETICHEVSKY, 2002). 

A avaliação da qualidade na saúde iniciou-se no século XIX, precisamente em 
1913, nos Estados Unidos, quando foi fundado o Colégio Americano de Cirur-
giões (CAC), que desenvolveu, em 1917, um conjunto de padrões chamados de 
“Minimum Standards” (Padrões Mínimos) relacionados com processos de melho-
ria da qualidade, oficialmente estabelecidos. Em 1918, o CAC realiza as primeiras 
avaliações em 692 hospitais, com base nos padrões mínimos. A prática foi um 
sucesso e, em 1950, mais de 3.200 hospitais já estavam participando do processo 
de avaliação, em caráter voluntário, por reconhecer as melhorias advindas da 
implantação dos padrões. 

Diante de tamanho sucesso, em conjunto com a Associação Americana de Clí-
nicos, a Associação Médica Americana, a Associação Americana de Hospitais e 
a Associação Médica Canadense, o CAC cria, em 1951, a Joint Commission on 
Accreditation of Hospitals (JCAH), cuja missão foi a provisão de avaliação para a 
acreditação, em caráter voluntário. 

Em 1970, a grande primeira mudança se estabelece no Programa de Acreditação, 
quando os padrões são redefinidos e passam a estabelecer requerimentos de exce-
lência da qualidade, com a substituição de padrões mínimos por padrões ótimos 
alcançáveis. Em 1987, outra grande mudança acontece e a JCAH muda de nome 
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para Joint Commission on Accreditation of Health care Organizations (JCAHO). 
O novo nome reflete a expansão dos programas para diversos segmentos de ser-
viços de saúde, incluindo também ambulatórios, laboratórios, saúde mental, rede 
de serviços, home care, entre outros. 

No Brasil, assim como nos Estados Unidos, em 1998 foi constituído o Consórcio 
Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde (CBA), que associa a 
experiência acadêmica, científica e de formação de recursos humanos da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) à tradição e à capacidade técnica 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e da Academia Nacional de Medicina 
(ANM) e à experiência de avaliação de sistemas sociais da Fundação Cesgranrio. 
No desenvolvimento de seus trabalhos, o CBA atua em parceria com a JCAHO. 
Sua subsidiária, a Joint Commission Resources (JCR), trabalha atualmente em 
mais de 30 países, nos cinco continentes, prestando consultoria especializada. 
Para o processo de Acreditação, foi constituída outra subsidiária, a Joint Comis-
sion International (JCI). Ao atuar em associação com a mais experiente organi-
zação de acreditação no mundo, o CBA possibilitou no Brasil a implantação de 
uma metodologia já consistente e reconhecida mundialmente. Na atualidade, 
mais de dez instituições de saúde já alcançaram essa distinção e reconhecimento 
de excelência da qualidade, integrando agora um seleto grupo internacional de 
instituições acreditadas pela metodologia CBA/JCI. 

O objetivo do processo de acreditação é introduzir uma metodologia, seus concei-
tos e princípios, por meio de um Manual de Padrões que contempla um conjunto 
de processos capazes de dotar a instituição de saúde de ferramentas e instrumen-
tos que possibilitam promover a melhoria de desempenho de seus serviços. 

Santos (2000, p. 357) destacou em seu estudo a relevância de inclusão de um 
sistema de medição de desempenho (SMDO) no modelo de implementação da 
Estratégia de Melhoria da Qualidade (EMQ), pois nos modelos e metodologias 
estudados na ocasião, quando muito, era aconselhado ao final do processo o uso 
de indicadores para avaliar e monitorar o avanço. 

A avaliação é considerada essencial para que as sociedades e seus sistemas pos-
sam ser eficientes. Entretanto, não deve ser vista como capaz de resolver todos 
os problemas. A avaliação, entre outros fatores, identifica pontos fortes e oportu-
nidades de melhoria, destaca experiências exitosas e expõe defeitos. Entretanto, 
sozinha não corrige problemas, pois esse é o papel dos administradores e gesto-
res, que podem utilizar as conclusões da avaliação como instrumento de ajuda 
no processo de implementação de ações de melhoria (WORTHEN; SANDERS; 
FITZPATRICK, 2004). 

Na visão de Penna Firme (2004), é importante que a avaliação, para ser bem suce-
dida, busque a adesão de todos os envolvidos por meio da negociação e do diálogo, 
pois se trata de mais um desafio a ser enfrentado. 
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Silva (2010, p. 84) propõe uma reflexão, para a questão da avaliação sobre a natu-
reza de sua demanda e de sua prática, independentemente do objeto a ser avalia-
do, da abordagem conceitual (quantitativa e ou qualitativa) e do tipo de avaliação 
(diagnóstica, formativa e/ou somativa). 

Quando o(s) problema(s) for(em) identificado(s), compreendido(s) com profun-
didade, espera-se que as soluções se iluminem e a luz clareie o caminho a ser 
percorrido e os obstáculos revelados por um processo avaliativo que ajude a su-
perá-los e alcançar os objetivos com maior segurança.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente, foi realizado levantamento do arcabouço legal referente aos regu-
lamentos técnicos e sanitários vigentes, do Ministério da Saúde, no que diz res-
peito à hemoterapia e hematologia, em consonância com as diretrizes da Política 
Nacional de Sangue e Hemoderivados. 

Entre dezembro de 2011 e março de 2012, foi realizada revisão bibliográfica, 
visando identificar estratégias utilizadas por instituições de saúde, bem como as 
preconizadas por diferentes autores, para o desenvolvimento de uma proposta de 
modelo de estratégias de melhoria da qualidade em unidades de saúde, adaptáveis 
para serviços de hemoterapia. 

Foi realizado, ainda, concomitantemente à revisão bibliográfica, levantamento de 
práticas exitosas com estratégias de melhoria da qualidade em hemocentros do 
Brasil, ferramentas da qualidade e medidas que poderiam contribuir para a ela-
boração do estudo, orientadas para clientes de um serviço de hemoterapia, sendo 
selecionados hemocentros da Região Sudeste (Rio de Janeiro e Minas Gerais). 

Foi selecionada a Metodologia Adaptada (MA) do Relatório GOAL/QPC aplicada 
no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti - Hemorio, 
no período de 1996 a 1998, que identificou que não era preciso uma metodologia, 
mas um guia, um road-map (sequência de passos com várias opções), a partir dos 
resultados mais significativos e críticas à própria pesquisa, contribuindo para o 
desenho da proposta de estudo. 

Para conhecer e atuar efetivamente nos problemas de cada serviço de hemote-
rapia, conforme os autores estudados, foi proposta uma avaliação diagnóstica e, 
para tanto, utilizado o roteiro do Programa Nacional de Qualificação da Hemor-
rede (PNQH/CGSH/MS), juntamente com a metodologia de acreditação pelo 
CBA/JCI adaptada. 

Posteriormente, foram realizados levantamento e análise dos resultados de ins-
peções sanitárias nos serviços de hemoterapia do Brasil e do estado do Rio de 
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Janeiro, referente a 2011, para subsidiar a identificação de padrões e exigências 
normativas de qualidade no ciclo produtivo do sangue com maior prevalência de 
não conformidades. Os dados referentes à hemorrede nacional foram apresen-
tados na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), pelo Presidente da Anvisa, em 
abril de 2012. E os dados referentes à hemorrede estadual foram fornecidos, para 
o presente estudo, pela Coordenação de Vigilância Sanitária da Superintendên-
cia de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, em abril de 2012, 
preservando o anonimato dos serviços de hemoterapia. 

A partir de todos os dados acima levantados e analisados, foram descritas as 
etapas da proposta de implementação de estratégias de melhoria da qualidade 
orientadas para serviço de hemoterapia e suas respectivas ações, didaticamente, 
em nove etapas, conforme descrito nos próximos capítulos do presente estudo. 

Descrição das etapas da proposta de implementação de estratégias de 
melhoria da qualidade orientadas para serviço de hemoterapia 

Didaticamente, as ações foram distribuídas em nove etapas. Entretanto, estas não 
necessariamente deverão ocorrer na mesma ordem, podendo ser reordenadas 
conforme a necessidade de cada serviço/instituição: 

1. Tomada de decisão com adesão formal dos gestores. 

2. Formação de equipe para coordenação interna e comunicação efetiva na 
instituição. 

3. Avaliação diagnóstica. 

4. Educação Permanente e Capacitação.

5. Planejamento estratégico. 

6. Desdobramento em planos de melhorias. 

7. Implementação das estratégias de melhorias da qualidade. 

8. Desenvolvimento do sistema de medição. 

9. Acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

 ► 1ª Etapa - Tomada de decisão. Santos (2000, p. 29) afirma que existe um 
consenso, na literatura estudada, de que o processo de mudança referente à 
implementação de uma estratégia de melhoria da qualidade sempre se inicia 
após uma tomada de decisão pelos gestores, considerando que terá reflexos 
na organização e consequente crescimento. Santos (2000, p. 32) ressalta, ain-
da, o comprometimento das lideranças como condição fundamental para se 
iniciar qualquer processo de mudança. 

 ► 2ª Etapa - Formação de equipe para coordenação interna e comunicação efeti-
va na instituição. Nas etapas iniciais dos esforços na implantação do processo 
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de melhoria da qualidade, deve existir uma estrutura organizativa, específica 
para atuar na coordenação de forma integrada no processo de implementação 
da estratégia de melhoria da qualidade e, à medida que o processo avança, 
deve centrar esforços em desenvolver liderança em capacitação em metodolo-
gias de qualidade, estabelecimento e disseminação de padrões, apoio técnico 
a diferentes grupos de melhoria (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE, 2004). Em todo processo de mudança devem ser empenhados es-
forços na comunicação interna e externa, avaliados e mostrados os resultados 
obtidos, deixando claros os objetivos. É importante estabelecer o comprometi-
mento pessoal das lideranças e de cada membro do serviço e da organização, 
respeitando-se os setores de interface e a cadeia cliente-fornecedor dentro de 
cada organização. Será necessária a comunicação também com outros ser-
viços que se encontrem em diferentes fases da mudança para intercambiar 
experiências e iniciar benchmarking com definições de possíveis indicadores 
que poderão ser comparados. Nesse processo, devem ser respeitadas as hie-
rarquias de comunicação para não se gerar conflitos, sentindo-se ameaçados 
com a disponibilidade das informações. Para Santos (2000, p. 172), a promo-
ção e divulgação são consideradas chaves para sucesso da implementação da 
estratégia de melhoria da qualidade, devendo ser divulgados os objetivos, as 
etapas do processo, ações e resultados, de maneira que incentive a participa-
ção dos profissionais. Procurar unir esforços com o setor de comunicação da 
instituição e alinhar uma política única institucional. 

 ► 3ª Etapa - Avaliação Diagnóstica. Essa avaliação pode proporcionar uma força 
transformadora, que precisa ser reconhecida, mobilizada e explorada para 
que haja planejamento eficaz que contemple intervenções efetivas e implan-
tação de mudanças, a partir dos resultados das avaliações. Que não esteja 
a favor de relações de poder e venha utilizar resultados pontuais e descon-
textualizados para oprimir os sujeitos envolvidos (WORTHEN; SANDERS; 
 FITZPATRICK, 2004). Nessa etapa, são obtidos dados e informações que 
deverão apontar padrões de qualidade não atendidos, o que contribuirá para 
clarificar as ações de correções necessárias antes de uma avaliação subse-
quente ou qualquer outra tomada de decisão relativa à continuidade do pro-
cesso de avaliação. 

 ► 4ª Etapa - Educação Permanente e Capacitação em gestão da qualidade para 
serviço de hemoterapia. A educação dos profissionais é considerada um de-
safio a ser enfrentado pelos gestores. “Os processos de educação permanen-
te devem responder a alguns princípios educacionais que garantam o seu 
impacto no desempenho organizativo para mudança” ( ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2004, p. 271). Santos (2000, p. 176) res-
salta a preocupação quanto à definição do tempo e programas mínimos de 
treinamento para alcançar os objetivos, com a finalidade de reduzir custos e 
também o tempo de afastamento dos profissionais de suas funções, caso con-
trário, estes alegariam motivo para não participar dos treinamentos. Sugere 
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que os treinamentos sejam priorizados aos profissionais que participarão 
diretamente da implementação das estratégias de melhoria, oportunizando 
a eles colocar em prática os conhecimentos. Enfatiza, ainda, a necessidade 
de diferentes tipos de treinamento por níveis hierárquicos e para aqueles 
responsáveis pela operacionalização. Deve ser dada ênfase maior às ferra-
mentas da qualidade, utilizando casos reais do cotidiano. Importante que 
seja avaliada, por cada serviço, a necessidade e disponibilidade de estrutura 
de treinamento e outra estrutura de implementação das estratégias de me-
lhorias da qualidade. É verificada nas experiências exitosas em unidades de 
saúde que participaram e participam de acreditação, certificação e premiações 
a necessidade de treinamento e preparação dos profissionais da organização 
em consonância com referenciais teóricos sobre qualidade, ferramentas da 
qualidade, metodologia, propósitos de cada item de verificação de conformi-
dade com os regulamentos e normas regulamentadoras do país e aplicação 
de boas práticas pertinentes às atividades. 

 ► 5ª Etapa - Planejamento Estratégico. Com relação à escolha adequada da me-
todologia para implementação das estratégias organizacionais, Pena e Malik 
(2011 apud VECINA NETO; MALIK, 2011, p. 124-125) afirmam que deve ser 
levado em consideração o desconhecimento dos profissionais técnicos e de 
apoio com relação às técnicas gerenciais, os diferentes níveis de conhecimen-
to das equipes multiprofissionais sobre a execução do processo assistencial 
e o processo assistencial sob o ponto de vista do cliente. Sugere-se ainda, em 
casos de pouca familiaridade com as atividades de gestão, a simplificação do 
modelo e a introdução gradual de novos conceitos, com a finalidade de faci-
litar a adesão e a percepção dos resultados do esforço realizado. 

 ► 6ª Etapa - Desdobramento em planos de ação de melhorias. O Manual de Pa-
drões de Acreditação da Joint Commission International (JCI) para Hospitais 
(JOINT COMMISSION INTERNACIONAL, 2014b) define plano como “o 
método detalhado, formulado antecipadamente, que identifica necessidades, 
enumera estratégias para satisfazer a essas necessidades, e determina metas 
e objetivos. O formato do plano pode incluir narrativas, políticas e procedi-
mentos, protocolos, diretrizes práticas, condutas clínicas, mapas de cuidados 
ou uma combinação desses elementos.” 

 ► 7ª Etapa - Implementação das estratégias de melhorias da qualidade. Um 
impulso das autoridades sanitárias é importante para iniciar a mudança 
dentro do setor de saúde. O serviço de hemoterapia é um serviço de saúde 
complexo, com suas especificidades. Vivencia dificuldades pela insuficiência 
de recursos financeiros e humanos, descentralização e autonomia de gestão 
insuficiente e dirigentes sem formação em questões administrativas e de 
gestão, além de o pouco tempo dedicado ao serviço (ORGANIZAÇÃO PAN-
-AMERICANA DA SAÚDE, 2004). Segundo Kaplan e Norton (2001 apud 
VECINA NETO; MALIK 2011, p. 121), a estratégia certa não é condição ne-
cessária e suficiente para o sucesso do planejamento, pois se estima que em 
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70% dos casos a execução inadequada é o problema. O desdobramento das 
estratégias utilizando-se ferramentas de gestão possibilita o mapeamento dos 
objetivos e a correlação com os indicadores de desempenho nos níveis hierár-
quicos de forma a se determinar as ações e os projetos prioritários (VECINA 
NETO; MALIK, 2011).

 ► 8ª Etapa - Desenvolvimento do sistema de medição. Santos (2000, p. 357), em 
sua tese de doutorado pelo Departamento de Engenharia Industrial, em “Es-
tratégias de Melhorias da Qualidade orientadas para o Cliente na Saúde no 
Brasil” - EMQ, dividiu em dois estágios a implementação do modelo. Quando 
o 1º estágio foi aplicado e testado no Hemorio, concluiu que: 

A relevância de incluir um sistema de medição do desempenho orga-
nizacional, SMDO, no modelo de implementação da EMQ. Tal sistema 
não era considerado nos modelos ou metodologias estudados; quando 
muito, esses aconselhavam o uso de indicadores para avaliar e monitorar 
o avanço, mas sempre ao final do processo de implementação. A criação 
de um Subsistema de Medição do desempenho da EMQ, desde o início, 
enfatizou a importância não somente de monitorar a implementação da 
EMQ desde a avaliação inicial, mas, também, de alavancar e direcionar 
o processo de implementação pelo monitoramento constante que tal 
subsistema  permitia (SANTOS, 2000, p. 357)

Em todos os serviços, há necessidade de indicadores para avaliação de de-
sempenho, e sua relação com os objetivos estratégicos direciona para a im-
plementação da estratégia organizacional. O desenvolvimento de um sistema 
de medição enfrenta desafios para definir e implementar indicadores compa-
ráveis, válidos, confiáveis, simples, de fácil disponibilização, controláveis. O 
número de indicadores deve ser o mais reduzido possível, desde que não haja 
perda de informações, para acompanhamento dos objetivos organizacionais. 
Uma vez definido o modelo, objetivos, metas, indicadores e ações, faz-se ne-
cessário o plano de implementação, que se inicia com a seleção e capacitação 
de pessoas responsáveis pelas coletas de dados, preparação dos indicadores e 
relatórios. Nesse plano, devem constar a forma de comunicação, formato dos 
relatórios e das reuniões gerenciais, bem como o acompanhamento dos in-
dicadores, prazos e responsáveis. Vecina Neto e Malik (2011, p. 141) e Tezza, 
Bornia e Vey (2010), em seu artigo sobre sistema de medição de desempenho, 
verificaram 140 tipos de sistemas e concluíram: 

Pela tendência observada, parece que as abordagens futuras dos SMDs 
manterão a abrangência da cadeia produtiva ou de serviço como um todo, 
sob a perspectiva da melhoria contínua, focando não apenas no projeto 
ou concepção de SMD, mas na aplicação e operacionalização destes, 
atentando para a complexidade envolvida na dinâmica organizacional. 
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Segundo Sinclair e Zairi (1995) e Gomes et al. (2004) apud Tezza, Bornia, 
Vey (2010, p. 89),

a medição de desempenho tem impacto direto na motivação dos indiví-
duos envolvidos, o que obriga o administrador a priorizar o fator huma-
no durante a elaboração dos SMD. 

Vecina Neto e Malik também apontam as vantagens da utilização do Balanced 
Scorecard (BSC): 

compreensão da proposição de valor para o cliente, estabelecimento das 
relações de causa e efeito entre os indicadores, capacidade de planejar e 
controlar o uso de ativos intangíveis não registrados pelo sistema contá-
bil, a redução do número de indicadores de desempenho considerados 
críticos, o acompanhamento da implementação dos objetivos estratégi-
cos e a possibilidade de ampliação em organizações de todos os setores 
e portes (2011, p. 33).

 ► 9ª Etapa - Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação. Segundo Vecina 
Neto e Malik,

o desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho enfrenta o 
desafio de definir e implementar indicadores comparáveis, válidos e con-
fiáveis, que devem ser intuitivos, de simples construção, de fácil disponi-
bilização, controláveis e permitir avaliação constante e cuidadosa de suas 
propriedades de mensuração (VECINA NETO; MALIK, 2011, p. 139).

Neely e Kennerley (2000 apud VECINA NETO; MALIK, 2011, p. 140) referem 
que um modelo de sistema de avaliação de gestão de desempenho, manten-
do as características desejáveis, centrada nos  stakeholders, conhecido como 
“Prisma de Desempenho”, um modelo abrangente e multidimensional, pode 
ser usado em todos os níveis da estrutura organizacional, com cinco pers-
pectivas: satisfação dos stakeholders, estratégias, processos, competências e 
contribuição dos stakeholders. E busca conhecer os principais interessados, o 
que precisam e desejam, as estratégias para satisfazer as suas necessidades, 
processos críticos para implementação de estratégias, competências neces-
sárias para melhorar os processos críticos identificados. 

Descrição das ações a serem desenvolvidas 

É importante ressaltar que o modelo deve ser flexível, de maneira que não pre-
cise ser seguido linearmente, podendo ser iniciado, a depender de cada caso, de 
qualquer ponto ou etapa, considerando que a etapa 1 - tomada de decisão é funda-
mental para dar início à implementação de estratégias de melhorias da qualidade, 
na proposta do PEQH, após adesão. 

267

parte iii – processos de trabalho e qualidade em hemoterapia

Estratégias de melhoria da qualidade em serviço de hemoterapia: implantação do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede Pública do...



1ª Etapa ‑ Tomada de decisão 

O primeiro grande passo compreende a primeira etapa, que é a tomada de deci-
são do gestor - Secretário Municipal de Saúde ou Diretor da Unidade de Saúde, 
a depender da subordinação do serviço de hemoterapia (SH), e do Responsável 
Técnico do SH. Isso, conforme relacionado na revisão de literatura por diversos 
autores que ressaltam a importância de se assegurar o apoio contínuo da direção 
e das demais lideranças. 

2ª Etapa ‑ Formação de equipe para coordenação interna e comunicação efetiva 
na instituição 

Nessa etapa, espera-se que a direção defina uma estrutura formal para coordenar 
o processo de implementação das estratégias de melhorias da qualidade, por meio 
de ato interno, por exemplo. Essa estrutura deverá ser formada por profissionais 
técnicos e administrativos, multidisciplinar preferencialmente, com a participa-
ção de membro da direção da organização e da liderança do serviço de hemotera-
pia. A participação de outras lideranças envolvidas deve ser estimulada. 

Entretanto, quando a implantação ocorrer exclusivamente por iniciativa do res-
ponsável técnico do serviço de hemoterapia, isso não será impeditivo para imple-
mentar estratégias de qualidade, e poderá não contar com equipe exclusiva para 
esse fim – sendo assim, o envolvimento dos profissionais será fundamental para 
o sucesso. 

É importante ressaltar a identificação das pessoas certas para participar das estra-
tégias de melhorias da qualidade pertinentes ao serviço e para implementá-las. 
Deve-se estimular a equipe do serviço de hemoterapia para o processo de mudan-
ça. Nesse sentido, devem ser apresentados os conceitos levantados para o desen-
volvimento dessa estratégia de melhoria da qualidade. Esses conceitos formam a 
base da construção dos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, considerados 
práticas de melhoria da qualidade para o alcance dos resultados. Além disso, a 
equipe precisará conhecer e por em prática os valores institucionais e acreditar 
na mudança para implementar a proposta de melhorias, com envolvimento e 
comprometimento de todos. 

A atuação dessa equipe ou da coordenação dessa equipe se inicia com a negocia-
ção para avaliação diagnóstica e divulgação interna. 

3ª Etapa ‑ Avaliação diagnóstica 

Trata-se da etapa referente à visita diagnóstica, de natureza formativa e somativa, 
com abordagem qualitativa, em um período de dois a três dias, por uma equipe 
de avaliadores externos composta por médico, enfermeira, biólogo, farmacêutico 
bioquímico. Nesse momento, ocorre a emissão de um Relatório da Avaliação, com 
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os achados e recomendações de melhoria e representação gráfica dos resultados 
da avaliação. 

Para avaliação no estado do Rio de Janeiro, podem ser priorizados os serviços de 
hemoterapia com maior área de abrangência populacional para o fornecimento 
de hemocomponentes, que compreendem os hemocentros regionais, seguidos 
dos núcleos de hemoterapia de referência microrregional. 

O instrumento: Roteiro de Visita de Qualificação da Hemorrede, do PNQH, da 
Coordenação-Geral do Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, com-
posto por 25 planilhas com 265 requisitos, que expressam uma expectativa de 
qualidade no desenvolvimento de um processo e/ou de uma atividade nas áreas 
de assistência, do ciclo do sangue e administrativas, do serviço de hemoterapia 
e hematologia. 

Áreas que, obrigatoriamente, devem ser visitadas, caso se execute a atividade 
no serviço de hemoterapia, e não em terceiros. São elas: captação de doadores 
de sangue, cadastro, triagem clínica e hematológica, coleta de sangue de doador 
homóloga e por aférese, consultório de atendimento ao doador inapto, repouso 
do doador, lanchonete, laboratório de imuno-hematologia do receptor e doador, 
produção e distribuição, sorologia, garantia da qualidade, cadastro de paciente, 
atendimento ambulatorial de doença falciforme e de coagulopatias, Comitê Trans-
fusional e Hemovigilância, Infraestrutura, Instalações, Gestão, equipamentos, 
almoxarifado e aquisição, tecnologia da informação, Central de Material Esterili-
zado, Recursos Humanos. 

O instrumento foi testado e aprovado pelos profissionais (médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos bioquímicos e biomédicos) com experiência na área de hemotera-
pia, hematologia e laboratório, com formação em gestão, sendo aplicado aos 32 
hemocentros do Brasil (considerando 6 em São Paulo), no período de 2008 a 2010. 

O instrumento selecionado permite avaliar os procedimentos existentes, o cum-
primento das boas práticas e das exigências contidas nos regulamentos técnico 
e sanitário do país. 

Para análise dos requisitos, deve-se utilizar a pontuação: totalmente conforme 
(C), parcialmente conforme (PC), não conforme (NC) e não se aplica (NA). As 
evidências quanto à necessidade de melhorias e/ou implantação são registra-
das no campo de observação com as respectivas recomendações a cada planilha, 
quando for o caso. 

Para facilitar a consulta dos avaliadores e dos stakeholders da instituição, foram 
incluídos no instrumento original o nome do documento normativo (Portarias e 
Resoluções) e os artigos relacionados. 
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A metodologia dessa avaliação é capaz de envolver um número significativo de 
stakeholders, alguns definidos previamente como facilitadores (que acompanham 
a visita) e outros, aleatoriamente, por meio de contatos durante as visitas às áreas. 
Os gestores, líderes de processos de trabalho, coordenadores internos do processo 
de avaliação, são apresentados formalmente aos avaliadores na reunião de aber-
tura, que consta do cronograma de visita proposto. 

Os demais stakeholders podem ser incluídos no processo avaliativo à medida que 
as análises de normas, documentos e resultados organizacionais forem sendo re-
alizados, de maneira não programada, de acordo com a atividade avaliada. Enten-
dendo-se aqui, por principais stakeholders, o gestor municipal, diretor da unidade 
de saúde, administrador, responsável técnico, profissionais, doador de sangue 
e pacientes, familiares, hospitais contrarreferenciados para o fornecimento de 
hemocomponentes, hemocentro coordenador e fornecedores. 

Os avaliadores externos ao serviço são profissionais treinados previamente no 
processo de avaliação e na utilização do roteiro, que atuam na própria Hemorrede, 
fortalecendo o processo. Os avaliadores assinam um termo de confidencialidade 
desde o momento do treinamento no âmbito do Ministério da Saúde. 

Dentro das instituições, as atividades são coordenadas e conduzidas por um 
Grupo Facilitador (composição multiprofissional), selecionado já na 2ª Etapa do 
modelo de implementação de estratégia de melhorias. Entretanto, o instrumento 
nem sempre permitirá conhecer com profundidade as causas raízes dos possíveis 
problemas identificados na sua complexidade, necessitando de análise posterior 
pela equipe ad hoc. 

A metodologia se aproxima da aplicada pelo CBA nas avaliações diagnósticas e 
de educação, a qual serviu como um dos referenciais para criação da metodologia 
para visita de avaliação do PNQH, em 2008. 

4ª Etapa ‑ Educação Permanente e Capacitação 

Recomenda-se o contato pessoal e ativo, com reuniões de diferentes tipos, além 
de murais, boletins, intranet, sistema de informação gerencial, etc. 

Ressalta-se a importância de se registrar todas as reuniões com a alta direção das 
gerências e com os profissionais técnicos e administrativos. Nessa etapa será im-
portante a elaboração de programa de treinamento para dar conta dos diferentes 
tipos para diferentes níveis hierárquicos. 

Realizar treinamento, entre outros, sobre as ferramentas da qualidade (5W2H, 
fluxograma, brainstorming, ishikawa, PDCA, 5S etc.), mapeamento dos processos, 
identificação da cadeia cliente-fornecedor, qualidade no atendimento, gestão de 
pessoas, de equipamentos, de abastecimento, da tecnologia da informação etc., 
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para atender aos critérios de qualidade, nível de satisfação dos clientes, exigências 
normativas. 

Será necessário treinamento ou reciclagem na área técnica e na área administra-
tiva e proporcionar troca de experiências com outros serviços (benchmarking). 

Os responsáveis técnicos deverão ser estimulados, ainda, a participar dos cursos 
ou indicar profissionais para participação e multiplicação interna, nos cursos 
oferecidos pelo Hemorio, pela Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados 
do Ministério da Saúde (CGSH/MS), como, por exemplo, o Telelab - Sistema de 
Educação a distância. Telelab é um sistema de treinamento para profissionais de 
saúde, cujo foco é o diagnóstico laboratorial em DST/Aids, que tem sido aprovei-
tado largamente pelos serviços de hemoterapia para dar conta dos treinamentos 
anuais dos profissionais que atuam diretamente na assistência e em laboratórios. 
Outro curso é “Especialização em Gestão de Hemocentros”, que ocorreu em Per-
nambuco e no Rio de Janeiro, sendo este último realizado pela ENSP/Fiocruz. 
E, para ser iniciado no ano de 2011, o “Mestrado em Hemoterapia e Biotecno-
logia”, na USP/Ribeirão Preto, além de diversos outros cursos disponibilizados 
pela CGSH/MS. 

Diante do relatório da avaliação diagnóstica, levantar as necessidades de treina-
mento e a possibilidade de realização de cursos internos sem custos, porém sem 
perder de vista a qualidade, atentando, ainda, para a necessidade de investimentos 
ou parcerias para a viabilização de cursos externos. 

5ª Etapa ‑ Planejamento Estratégico

A alta direção deve criar condições favoráveis para iniciar a mudança, responder 
melhor às necessidades da população dentro de uma rede de atenção coordenada, 
hierarquizada, descentralizada e regionalizada. Uma nova cultura gerencial com 
enfoque estratégico por meio de instrumentos técnicos de gestão, cujo desen-
volvimento será possível com a capacitação contínua dos diretores e dos demais 
profissionais. Essas técnicas de gestão incluem os instrumentos de administração 
de saúde (epidemiologia, avaliação médica, nutricional) bem como técnicas em-
presariais (planejamento estratégico, gestão de custos e outros). 

O enfoque estratégico precede e é mais amplo do que o planejamento e a gestão 
estratégicos. A capacidade de pensar estrategicamente é base para aplicar as técni-
cas de planejamento e gestão estratégicos (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DA SAÚDE, 2004, p. 155). O planejamento estratégico pode ser definido como 
um procedimento organizativo que tem por objetivo prever as mudanças estraté-
gicas, assegurar uma integração entre as diferentes partes de uma instituição e a 
mobilização das pessoas em função dos seus objetivos (INSTITUTO ESTADUAL 
DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI, 2009).
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Com relação à escolha adequada da metodologia para implementação das estraté-
gias organizacionais, Pena e Malik (2011 apud VECINA NETO; MALIK, 2011, p. 
p. 124-125) afirmam que devem ser levados em consideração o desconhecimento 
dos profissionais técnicos e de apoio com relação às técnicas gerenciais; equipes 
multiprofissionais com diferentes níveis de conhecimento sobre a execução do 
processo assistencial; e, ainda, que o processo assistencial, sob o ponto de vista 
do cliente, dificilmente está alinhado com a estrutura departamentalizada, difi-
cultando a integração e construção de planejamento integrado. 

Em casos de pouca familiaridade com as atividades de gestão, como alternativa 
são possíveis a simplificação do modelo e a introdução de novos conceitos gra-
dualmente, com a finalidade de facilitar a adesão e a percepção dos resultados do 
esforço realizado. 

O envolvimento da direção na divulgação ou definição, quando não estiver es-
tabelecida – ou mesmo na revisão da missão, visão, valores, perfil institucional, 
abrangência da atenção, objetivos e metas institucionais, organograma e o papel 
do serviço de hemoterapia no cenário interno e externo –, é considerado fator 
imprescindível para o processo de mudança e alcance do sucesso. E aqui cabe 
ressaltar o papel fundamental do médico responsável, técnica e administrativa-
mente, pelo serviço de hemoterapia. 

Sugere-se ainda a participação de profissional externo ao serviço de hemoterapia 
que poderá atuar como mediador do processo, com conhecimento das áreas afins, 
das ferramentas da qualidade, acompanhando a implantação de estratégias de 
melhorias de qualidade. 

A implantação do planejamento estratégico com a definição da missão, visão, va-
lores, objetivos, recursos, priorizações que se desdobrem em planos estratégicos 
e setoriais. Em caso de a instituição não possuir planejamento estratégico, ou em 
que a direção não tenha aderido à proposta para toda a instituição, é necessário 
que esse planejamento ocorra no serviço de hemoterapia com a equipe do serviço. 
Nesse caso, a direção geral, a técnica e a administrativa devem participar, além 
de convidar representantes envolvidos de outra instância, sob a coordenação de 
profissional com expertise para assessorar e direcionar as discussões com vistas 
à consecução de um produto. É recomendado que o planejamento estratégico 
seja documentado e que este seja formalmente aprovado pela alta direção – e 
divulgado. 

Alguns exemplos de metas estratégicas: 

 ► Aumentar a produção em 20% até dezembro de 2012;

 ► Atender anualmente 100% da demanda transfusional; 

 ► Alcançar 90% de satisfação do doador com o processo de atendimento até 
dezembro de 2012; 
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 ► Alcançar 80% de satisfação do paciente com o atendimento ambulatorial até 
dezembro de 2012. 

6ª Etapa ‑ Desdobramento em planos gerenciais e setoriais 

Nessa etapa, é importante a escolha das pessoas que irão realizar os planos de 
ação ou projetos, de maneira que esse trabalho não seja visto pelos profissionais 
como uma sobrecarga. Para tanto, é fundamental a clareza da missão, das metas 
e das responsabilidades. 

A necessidade de se expandir as atividades relacionadas à captação de doadores, 
redução do tempo de espera, agilidade na execução dos exames, controle do ar-
mazenamento e distribuição são alguns dos processos que merecem um plane-
jamento em âmbito gerencial e operacional. 

Como exemplo de mapeamento dos principais processos dos serviços de hemo-
terapia, temos: 

 ► Processo: ciclo do sangue; 

 ► Produtos finais: componentes sanguineos;

 ► Clientes: pacientes, unidades de saúde, serviços de hemoterapia;

 ► Partes interessadas: doadores, sociedade, fornecedores, secretaria e saúde, 
Anvisa e MS. 

Processos de apoio: 

 ► Gestão de recursos: gestão de informações, gestão de pessoas, gestão finan-
ceira e gestão de suprimento; 

 ► Gestão de imagem: qualidade e comunicação; 

 ► Gestão do ambiente: hotelaria (manutenção, humanização), infraestrutura 
(planejamento, manutenção predial, manutenção de equipamentos). 

7ª Etapa ‑ Implementação das estratégias de melhorias da qualidade 

A direção deve garantir que os requisitos para a implantação e implementação 
das estratégias de melhoria da qualidade estejam de acordo com o perfil, a po-
lítica e objetivos institucionais. Faz-se necessária a revisão da estrutura formal 
e identificação dos respectivos âmbitos, aqui sugeridos de maneira a facilitar o 
entendimento: estratégico, tático e operacional. 

 ► Estratégico - traça as metas políticas e diretrizes da instituição. Âmbito em 
que as decisões são tomadas visando aos objetivos da instituição, de acordo 
com o planejamento. Capta e organiza recursos necessários à sustentação 
do desempenho.
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 ► Tático ‑ traduz as políticas e diretrizes em objetivos e metas, por meio de 
planos visando adequar meios e fins. 

 ► Operacional - realiza atividades e tarefas de acordo com os planos opera-
cionais, em que a formação não depende de especialista e a atuação deve 
sustentar tecnicamente atividades diversas que não dependem de equipe 
multiprofissional. 

Objetivando direcionar os esforços de todos os colaboradores no cumprimento das 
metas estabelecidas para o desenvolvimento contínuo da instituição, deve ser ava-
liada a estrutura organizacional e identificado o serviço de hemoterapia no orga-
nograma da Secretaria de Saúde, com sua subordinação como um serviço crítico.

A estrutura da gestão da qualidade, uma vez determinada pela alta direção, irá se 
encarregar de definir o modelo dos documentos – Norma Zero – para construção 
padronizada das normas, políticas, procedimentos, rotinas, protocolos etc. a se-
rem seguidos. Tais documentos devem ser escritos, revisados, aprovados e man-
tidos acessíveis aos colaboradores, com atualizações periódicas; no caso da hemo-
terapia, anualmente, ou sempre que houver mudança no processo de trabalho. 

É importante a definição das responsabilidades e descrições de todos os cargos 
ocupados na instituição, que deverá fazer parte dos documentos da gestão da qua-
lidade, ser de fácil acesso e de conhecimento do respectivo colaborador. A descri-
ção de cargo poderá compor a pasta funcional de cada colaborador. Uma organi-
zação de saúde e mesmo um serviço de hemoterapia operam em um ambiente de 
incerteza e conflito, que os obriga a desenvolver uma capacidade para situar-se es-
trategicamente e adaptar-se de forma permanente às transformações de um siste-
ma, a novas formas de controle social, a dificuldades externas e internas, as quais 
se opõem à mudança no enfoque e à prática da gestão da instituição de saúde. 

8ª Etapa ‑ Desenvolvimento do sistema de medição

Adotar uma nova cultura de medição é um desafio, uma vez que medir é visto 
como uma forma de se levantar dados que possam interferir nas atividades de 
um serviço ou setor, além da falta de costume de se medir para avaliar. Existem 
dados de produção hemoterápica comuns a outros serviços de hemoterapia da 
rede, entretanto, servem para base de cálculo para faturamento, e nem sempre 
são utilizados para avaliar custos e prever necessidades. 

Outro ponto que merece atenção por parte dos responsáveis pela medição diz res-
peito à dispersão de dados das atividades, insuficiência nos registros, dificuldades 
com o uso da tecnologia e com metodologias de medição. 

Em caso de dificuldade na definição de indicadores, para superar essa  barreira 
pode ser consultada uma base de indicadores já levantada, partindo da  necessidade 
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da direção e estabelecendo indicadores estratégicos alinhados a objetivos e metas 
estratégicos. 

Partindo dos indicadores estratégicos, o setor ou área deve identificar e definir 
seus indicadores operacionais visando a um conjunto de indicadores que geren-
ciem efetivamente os principais processos ou atividades de cada área. Para utili-
zação de qualquer ferramenta, como o BSC aprovado pelos autores consultados, 
será necessário o treinamento de toda a equipe. 

9ª Etapa ‑ Acompanhamento, monitoramento e avaliação 

A auditoria interna é uma ferramenta gerencial muito importante nessa proposta, 
pois cumpre um papel fundamental na organização, subsidiando as lideranças 
com dados e informações tecnicamente elaborados, relativos às atividades, me-
diante o exame da adequação e eficácia dos controles; integridade e confiabilida-
de das informações, dos registros e dos sistemas estabelecidos para assegurar o 
acompanhamento das políticas, metas, planos, procedimentos, leis, normas e 
regulamentos e da sua efetiva aplicação; eficiência, eficácia e economicidade do 
desempenho e da utilização dos recursos. 

Não deve haver limitação, no âmbito da empresa, para atuação da auditoria inter-
na. O auditor interno deve ter acesso a todas as áreas e informações, nas quais e 
para as quais desenvolverá as atividades. 

Conhecer os resultados por meio de auditorias internas, como, por exemplo, pas-
tas funcionais, normatização, prontuários, pastas dos equipamentos, termos de 
compromisso, controles de qualidade laboratoriais internos e externos, procedi-
mentos críticos etc. e utilizando-os para a retroalimentação das ações de melhoria. 

A aplicação do roteiro de avaliação das práticas de melhorias previstas no regu-
lamento sanitário vigente servirá efetivamente para medir o desempenho, bem 
como o atendimento às metas e aplicação do PDCA (ferramenta gerencial). Outra 
forma de se avaliar, após implementação dos planos e do acompanhamento dos 
resultados, poderá ser a autoavaliação pelos critérios de excelência do FNS, com 
uma preparação e posterior avaliação – uma forma motivacional para a equipe 
alcançar padrões de qualidade. O reconhecimento de o serviço de hemoterapia 
ser uma área premiada dentro de uma organização traduz qualidade e segurança, 
traduz respeito e confiança por parte de outros setores da mesma organização e 
por parte dos clientes externos. 

No Quadro 5, descreve-se a implementação de estratégias de melhoria da qua-
lidade em serviço de hemoterapia e os critérios de excelência que podem ser 
visualizados esquematicamente. Além disso, sugerem-se as propostas de ações e 
ferramentas da qualidade, entre outras, respeitando-se as características de cada 
serviço. 
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Quadro 5 – Implementação de estratégias de melhoria da qualidade em serviço de 
hemoterapia

Etapas Critérios de 
excelência

Ações

1ª etapa: Tomada 
de decisão

1
Adesão do(a) gestor(a) municipal, do(a) diretor(a) da 
unidade de saúde e do(a) responsável técnico(a) do SH 
ao PEQH

2ª etapa: Formação 
de equipe e 
comunicação

1, 2, 3, 4, 5, 
6 e 7

Definição do Comitê Operacional ou Grupo de Trabalho 
formado por profissionais de saúde e administrativos que 
atuem como facilitadores durante a visita e na elaboração 
do plano de ação, implementação e acompanhamento
Nomeação de um profissional de nível superior 
responsável pela implantação ou implementação do 
Sistema de Gestão pela Qualidade no SH e responsável 
pelo acompanhamento da implantação do PEQH – atuar 
como interlocutor do processo de qualidade

3ª etapa: Avaliação 
diagnóstica

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8

Visita de avaliação diagnóstica ao SH e às áreas de 
interface com esse serviço por equipe multidisciplinar 
(avaliadores externos de natureza formativa com roteiro 
de visita do PNQH/MS)
Emissão de relatório de não conformidades com 
recomendação de melhorias pela equipe de avaliadores

4ª etapa: Educação 
permanente e 
capacitação

1, 2, 3, 5, 
6 e 7

Treinamento e capacitação sobre qualidade no 
atendimento, ferramentas da qualidade, fundamentos e 
critérios de excelência de gestão

5ª etapa: 
Planejamento 
estratégico

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8

Identificar cenário interno e externo, pontos fortes, 
oportunidade de melhoria, fatores críticos, ameaças
Definição da missão, visão, valores e objetivos e metas 
estratégicas
Estruturar organograma da direção contemplando 
o serviço de hemoterapia e do próprio serviço de 
hemoterapia (a depender da complexidade)

6ª etapa: 
Desdobramento 
em planos 
gerenciais e 
setoriais

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8

Elaborar plano de melhorias com base nas conformidades 
parciais e não conformidades e nas recomendações 
contidas no relatório da avaliação diagnóstica, que deverá 
conter: ações, responsáveis, cronograma, prazos e custos
Estabelecer metas e indicadores gerenciais e operacionais

7ª etapa: 
Implementação 
das estratégias 
de melhorias da 
qualidade

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8

Comissão de acompanhamento e gerência da qualidade

Normatização, descrição de cargos, identificação de 
processos críticos e definição de ações de melhoria 
contínua. Exemplo: Benchmarking

8ª etapa: 
Desenvolvimento 
do sistema de 
medição

2, 5 e 7
Estabelecimento do modelo de sistema de avaliação de 
gestão de desempenho. Exemplo: BSC
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Etapas Critérios de 
excelência

Ações

9ª etapa: 
Acompanhamento, 
monitoramento e 
avaliação

5 e 8

Acompanhamento do atendimento das metas 
estratégicas, do Plano de Ação com análise crítica dos 
resultados (indicadores) e ações de melhoria. Exemplo: 
PDCA
Auditoria interna (pastas funcionais, normatização, 
prontuários, pastas dos equipamentos, termos de 
compromisso, controles de qualidade laboratoriais 
internos e externos)
Aplicação do roteiro de avaliação das práticas de 
melhorias previstas no regulamento sanitário vigente
Avaliação do índice de satisfação do cliente (doador 
e paciente) que poderá traduzir o atendimento às 
expectativas de parte dos stakeholders

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Observação - Critérios de excelência: 1 = liderança, 2 = Estratégias e planos, 3 = Clientes, 4 = Sociedade, 5 = Informações e 
conhecimento, 6 = Pessoas, 7 = Processos, 8 = Resultados 

Dimensões da avaliação da implementação de estratégias de melhoria da 
qualidade orientadas para serviço de hemoterapia 

Com base nas exigências contidas nas normas técnica e sanitária vigentes para 
Serviços de Hemoterapia e Hematologia, foi elaborado o quadro de categorias, 
padrões e indicadores, relacionados à qualidade gerencial, que pode ser verificado 
no Quadro 6 Dimensões da Avaliação das Mudanças pela Qualidade, uma adap-
tação do Roteiro anexo à RDC Anvisa/MS nº 57/2010, que não pretende esgotar 
as melhorias de gestão, mas, sim, elencar possíveis melhorias a serem avaliadas. 
E para pontuar serão utilizados padrões como: Conforme (C), Parcial Conforme 
(PC) e Não Conforme (NC) e, ainda, Não se Aplica (NA), quando for o caso, e 
incluindo-se as respectivas recomendações de melhorias para o serviço. 
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Quadro 6 – Dimensões da avaliação das mudanças na Gestão de Qualidade

Categorias Indicadores Padrões
C PC NC NA

Gestão da 
qualidade

Organograma com responsabilidade 
definida para cada setor do serviço
Descrição de todos os cargos
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) escritos 
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) disponíveis
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) executados
Auditoria interna implantada
Norma Zero ou similar aprovada
Avaliação dos procedimentos do serviço
Treinamento dos profissionais técnicos
Treinamento dos profissionais administrativos
Procedimento em caso de não conformidades
Procedimentos para lidar com as reclamações
Procedimentos em casos de devolução 
de produtos não conformes
Procedimentos para a qualificação dos fornecedores
Validação dos procedimentos críticos para a 
garantia da qualidade dos produtos e serviços

Gestão de 
pessoas

Adequação de escala de serviços conforme 
necessidade do setor / serviço técnico
Adequação de escala de serviços conforme 
necessidade do setor / serviço administrativo
Programa de Capacitação de Recursos Humanos
Programa de Imunização contra Hepatite B
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
Notificações de acidente de trabalho

Gestão de 
recursos

Planejamento para aquisição de 
materiais, produtos e insumos
Aquisição de materiais, produtos e insumos
Monitoramento e transporte
Recebimento e inspeção de qualidade 
dos produtos e insumos
Área de armazenamento de materiais, 
produtos e insumos
Mecanismos de prevenção e combate 
a insetos e roedores
Condições de conservação e validade
Controle de entrada e saída de material
Ordenamento e/ou racionalidade autorizados 
pelo órgão de saúde competente
Insumos e reagentes aliquotados
Distribuição dos produtos e insumos
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Categorias Indicadores Padrões
C PC NC NA

Gestão de 
equipamentos

Grupo gerador de emergência instalado
Plano de contingência em casos de 
corte de energia elétrica
Programa de manutenção preventiva de 
proteção e combate contra incêndios
Avaliação de equipamentos antes do uso
Qualificação dos equipamentos
Gerenciamento de contratos de calibração, manutenção 
corretiva e preventiva dos equipamentos
Identificação de equipamentos com defeito

Gestão de 
processos

Procedimentos escritos sobre biossegurança
Treinamento dos profissionais sobre biossegurança
Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) implantado
Infraestrutura compatível para descarte de resíduos 
e rejeitos e conforme as normas vigentes
Transporte, tratamento e destinação final dos resíduos
Procedimentos de limpeza diária, 
desinfecção e esterilização
Equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPCs)

Controle de 
qualidade

Controle de qualidade de reagentes a cada lote utilizado, 
antes do uso: aspecto visual dos reagentes, identificação 
dos reagentes, integridade da embalagem, instruções de 
uso do fabricante (bula), critérios de acondicionamento 
e transporte, validade do lote e realização dos testes
Controle de qualidade de sangue e hemocomponentes 
– tipo de controle, periodicidade, amostragem, os 
critérios de aceitação e parâmetros mínimos
Avaliação dos resultados do controle de qualidade 
das amostras de hemocomponentes
Registro das ações corretivas e preventivas a 
partir dos resultados do controle de qualidade
Avaliação externa da qualidade em imuno‑hematologia
Avaliação externa da qualidade em sorologia
Avaliação externa do controle de 
qualidade de hemocomponentes

Informatização

Equipamentos de informática
Software aplicativo para serviço de hemoterapia
Suporte técnico
Backup dos arquivos sobre biossegurança 
e sua guarda em local seguro

Fonte: Adaptado do Roteiro – Anexo da RDC Anvisa/MS nº 57/2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2010). 
C = Conforme, PC = Parcial Conforme , NC = Não Conforme e NA = Não se Aplica 
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Os profissionais devem ser estimulados a identificar possíveis dificultadores e 
barreiras encontrados para a implementação do sistema de gestão da avaliação de 
desempenho, para que sejam trabalhados com os profissionais e implementadas 
ações que venham a minimizá-los. Todos os setores deverão ser envolvidos no 
processo de discussão e apresentação dos resultados, de maneira que os indicado-
res sejam vistos como uma ferramenta de gestão e a sua importância para alcance 
dos objetivos e metas, que deverão ser divulgados. Cada serviço de hemoterapia 
poderá elencar e monitorar conforme as necessidades. Seguem alguns indica-
dores para que possam ser monitorados e desenvolvido um benchmarking entre 
os serviços de hemoterapia de mesma complexidade, de forma a contemplar as 
áreas de atendimento ao doador, atendimento ao paciente e produção, e os relacio-
nados à gestão de pessoas, gestão de equipamentos, incorporação de tecnologia, 
resíduos, abastecimento, faturamento, normatização, avaliação de fornecedores 
e outros, relacionados no Quadro 7. 

Quadro 7 – Indicadores de Monitoramento da Estratégia de Melhoria da Qualidade

Indicador Objetivo
1 Índice de doação mensal Medir o total de doações ao mês

2
Índice de doações em coleta 
externa

Medir o total de doações em coleta externa por 
local e ao mês

3
Índice de intercorrências na 
doação

Medir o total de intercorrências em relação ao total 
de candidatos que doaram, ao mês

4 Índice de inaptidão clínica
Medir o total de doadores com inaptidão clínica ao 
mês

5 Índice de inaptidão sorológica
Medir o total de doadores com inaptidão 
sorológica ao mês

6
Índice de aumento da produção 
de plasma fresco congelado

Medir o percentual de plasma produzido com 
qualidade de plasma fresco congelado ao mês

7
Índice de conformidade dos 
controles laboratoriais

Medir o cumprimento dos padrões de 
qualidade dos exames interno e externo 
imuno‑hematológicos, sorológicos e de 
hemocomponentes

8
Índice de solicitação de transfusão 
revisada pelo RT

Medir o percentual de solicitações de transfusão 
avaliadas quanto a sua indicação pelo profissional 
médico responsável

9
Índice de conformidade nos 
registros de prontuários de 
pacientes hematológicos

Medir o percentual de prontuários com registros 
completos por meio de auditoria interna

10
Índice de atendimento 
ambulatorial de pacientes 
hematológicos

Medir o percentual de produção por procedimento 
ambulatorial de pacientes hematológicos

11 Índice de reações transfusionais
Medir o percentual de reações transfusionais 
identificadas em relação ao número de transfusões 
administradas no mesmo período
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Indicador Objetivo

12
Índice de notificações de eventos 
no Notivisa

Medir o percentual de notificações de eventos 
adversos e sentinelas realizadas no sistema da 
Anvisa

13
Índice de descarte de material e 
insumos

Medir o percentual de material e insumos 
descartados

14
Índice de entrega programada de 
materiais por fornecedor

Medir o percentual de entrega de material 
considerando a integridade do estoque

15
Índice de faturamento da 
produção hemoterápica

Medir o percentual de faturamento em relação à 
produção hemoterápica

16
Índice de incorporação 
tecnológica

Medir o percentual de incorporação tecnológica no 
serviço ao ano

17
Índice de pastas funcionais 
conformes

Medir o percentual de pastas dos profissionais com 
registros completos conforme lista de documentos 
preconizada pelo serviço

18
Índice de profissionais com 
vacinação completa

Medir o percentual de profissionais com a 
vacinação atualizada

19
Índice de profissionais 
capacitados em biossegurança

Medir o percentual de profissionais capacitados em 
biossegurança, ao ano

20
Índice de profissionais com 
avaliação de desempenho

Medir o percentual de profissionais com avaliação 
de desempenho realizado, ao ano

21
Índice de cumprimento do 
programa educacional

Medir o percentual de execução do programa 
educacional formal planejado, ao ano

22

Índice de conformidade dos 
termos de compromissos para 
fornecimento de produtos e 
serviços

Medir o percentual de termos de compromissos 
assinados e vigentes para fornecimento de 
hemocomponentes e algum tipo de serviço na área 
de hemoterapia e hematologia

23
Índice de satisfação do cliente 
externo ‑ paciente

Medir o percentual de satisfação do cliente 
paciente com o serviço

24
Índice de satisfação do cliente 
externo ‑ doador

Medir o percentual de satisfação do doador com o 
serviço

25
Índice de satisfação do cliente 
interno ‑ profissionais

Medir o percentual de satisfação dos profissionais 
que atuam no serviço

26
Índice de procedimentos escritos 
vigentes

Medir o percentual de POPs obrigatórios 
atualizados

27
Índice de conformidade na 
avaliação do PEQH

Medir o percentual de atendimento aos itens de 
verificação do roteiro utilizado no PEQH

28
Índice de conformidade na 
inspeção da Vigilância Sanitária 
Estadual

Medir o percentual de atendimento aos itens de 
verificação do roteiro de inspeção contido na RDC 
nº 57/2010

Fonte: Elaborado pelo autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, 
no âmbito do SUS, estabelecem as bases para estruturar uma das grandes áreas 
estratégicas da saúde pública e, consequentemente, do SUS – a atenção hemote-
rápica e hematológica. 

Para garantir a autossuficiência do país em hemocomponentes e hemoderivados e 
a qualidade das ações relacionadas à hemoterapia e hematologia, o estudo aponta 
que é essencial investir na qualificação da gestão de serviços de saúde e na gestão 
pela qualidade. É necessário construir, simultaneamente, bases qualificadas para 
integrar os serviços que compõem a hemorrede pública, aumentar a cooperação 
e pactuação interfederativa (federal, estadual e municipal) e garantir a melhoria 
contínua das ações implementadas. 

Na escolha de um modelo de implementação das estratégias de melhoria da qua-
lidade para um serviço de hemoterapia, deve-se considerar os recursos limitados 
para hemorrede pública e o atual cenário político, econômico e social e fluxos de 
pactuação. 

Para o alcance do objetivo deste trabalho de intervenção de implementação de 
estratégia de melhoria da qualidade na rede de hemoterapia pública, a questão 
da gestão, da qualidade, do planejamento estratégico e o processo de avaliação 
em unidades de saúde públicas e privadas, assim como as participações em cer-
tificações e acreditações vêm tomando um vulto importante no setor saúde, no 
Brasil. E os modelos implementados são adaptados às condições específicas da 
saúde no país e no estado. 

A partir do levantamento dos resultados de inspeções sanitárias nos serviços de 
hemoterapia no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, foram identificados padrões 
e exigências normativas de qualidade e segurança no ciclo produtivo do sangue, 
nos aspectos relacionados a gestão da qualidade, gestão de pessoas e gestão de 
equipamentos como os de maior prevalência. 

Foram considerados fatores preponderantes para o alcance dos resultados, e mes-
mo para a implantação do processo de qualidade em qualquer instituição, o apoio 
da alta direção, a participação efetiva das lideranças e o envolvimento das pessoas 
e, ainda, do secretário de saúde, quando o serviço está subordinado diretamente 
a ele e, no caso de muitos municípios e microrregiões, em que o serviço de he-
moterapia público é o único de referência. 

Outra estratégia considerada de suma importância é a identificação de uma equi-
pe específica para atuar na coordenação de forma multidisciplinar e integrada ao 
processo de implementação da estratégia de melhoria da qualidade, e não apenas 
equipes isoladas. 
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A inclusão da avaliação de serviços de saúde no desenho das etapas de implemen-
tação das estratégias foi considerada essencial para identificação de pontos fortes 
e oportunidades de melhoria, para identificar experiências exitosas e subsidiar os 
administradores e gestores no processo de implementação de ações de melhoria. 

O processo de educação permanente e de capacitação dos profissionais nas áreas 
técnicas e administrativas específicas, qualidade no atendimento, ferramentas da 
qualidade, fundamentos de excelência de gestão e critérios de excelência, aplica-
dos na área de saúde, utilizados largamente em instituições públicas e privadas, 
foi considerado como fator crítico para o sucesso da implementação da estratégia 
de melhoria da qualidade. 

Outro fator considerado crítico para o sucesso da implementação da estratégia 
de melhoria da qualidade foi a comunicação, divulgação das atividades relacio-
nadas, mecanismo para entendimento das ações, das etapas da implementação 
e dos resultados alcançados, buscando aumentar a participação dos profissionais 
durante todo o processo. 

RECOMENDAÇÕES

Como incentivo, sugere-se à equipe do serviço de hemoterapia implantar ou am-
pliar o sistema de gestão de avaliação de desempenho, com acompanhamento das 
metas e indicadores e avaliação dos ganhos mensuráveis, e daqueles percebidos 
que foram alcançados por meio de pesquisa de satisfação dos clientes desde o 
início da avaliação diagnóstica, para direcionar o processo de implementação e 
monitoramento e a ferramenta de balanced scorecard. 

Os autores pesquisados ressaltam a importância de os resultados alcançados pela 
equipe serem divulgados internamente no serviço e em toda a organização, ve-
rificando se as metas foram atingidas e aplicando a ferramenta PDCA para re-
planejar as necessidades de melhorias, o que confirma a etapa de comunicação 
sugerida. 

Aproveitando, recomenda-se o aprimoramento do roteiro de visita do PNQH/
MS para melhor entendimento dos itens de verificação avaliados por parte dos 
stakeholders (diretores, responsável técnico, profissionais de saúde e profissionais 
das áreas de apoio). Como alternativa paliativa, foi realizada a inclusão, nos itens 
de verificação do roteiro, das respectivas resoluções e artigos para consultas dos 
avaliadores e interessados. Entretanto, se faz necessário um projeto de qualifica-
ção do próprio instrumento, com vistas ao reconhecimento do PNQH por meio 
de documento oficial do Ministério da Saúde, em consonância com as diretrizes 
da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. 
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Recomenda-se também a necessidade de se criar uma unidade funcional ligada 
à Coordenação da Hemorrede, com lotação de profissionais multidisciplinares 
capacitados para garantir o cumprimento de cronograma de visitas diagnósticas 
aos serviços de hemoterapia, além de profissionais da própria hemorrede convida-
dos para participação no processo de avaliação, com o devido treinamento prévio. 
Necessidade de recursos e logística para locomoção e emissão de relatórios, bem 
como suporte para consultoria e acompanhamento com os coordenadores e faci-
litadores internos de cada serviço de hemoterapia avaliado e que aderiu ao PEQH. 

Cabe mencionar que o presente trabalho de “implementação de estratégias de 
melhoria da qualidade orientadas para serviço de hemoterapia” fará parte do es-
copo do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede Pública (PEQH), como 
desdobramento do PNQH do MS, e como proposta para compor o Plano Estadual 
de Saúde 2012–2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, como 
meta estratégica, com a finalidade reconhecida e valor para os stakeholders. Nes-
te estudo não coube responder a determinadas questões; entretanto, merecerão 
acompanhamento e avaliações posteriores e melhoria contínua, como, por exem-
plo, a avaliação de impacto e/ou de mérito para identificar, entre outros: 

 ► Até que ponto o modelo implantado repercutiu em melhoria da qualidade e 
segurança dos processos assistenciais do serviço de hemoterapia que a ele 
aderiu? 

 ► Em que medida o serviço de hemoterapia tem atendido as necessidades 
transfusionais em sua área de abrangência? 

 ► Quais as barreiras encontradas para a implantação das estratégias e como 
vencê-las? 
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* As referências estão vinculadas às monografias da Parte III.
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INTRODUÇÃO 

A utilização de sangue para fins terapêuticos sempre gerou uma ambivalência 
com relação aos benefícios e riscos dessa prática terapêutica, tendo o seu reconhe-
cimento a partir da descoberta e descrição do “sistema ABO” por Landsteiner em 
1900. A descoberta do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e o consequente 
impacto da infecção do HIV na década de 1980 trouxeram como consequência o 
desenvolvimento de estratégias com o objetivo de aumentar a segurança transfu-
sional. Uma delas foi a criação de uma regulamentação específica para o setor, na 
qual se insere um sistema de avaliação dos incidentes, relacionado com o uso de 
hemocomponentes, denominado de rede sentinela (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 
HAMERSCHALK, 2005). 

O desenvolvimento técnico e científico da sociedade, principalmente no final do 
século XX e início do século XXI, permitiu mudanças no processo de trabalho 
e na produção e conservação dos hemocomponentes, incluindo a indicação da 
terapia transfusional por meio do enfoque do uso racional do sangue. Essas as-
sunções implicam assumir que o ato transfusional não é isento de riscos e a se-
gurança transfusional é multifatorial, pois depende de fatores epidemiológicos da 
população envolvida no processo de doação, do processo de trabalho que envolve 
a fabricação dos hemocomponentes, do armazenamento destes, da indicação ade-
quada e do ato transfusional (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2004a).

Considera-se a hemovigilância como uma ferramenta de melhoria na qualidade 
do ciclo do sangue. Vries, Faber e Strengers (2011) destacam como objetivos da 
hemovigilância a detecção e análise de todos os efeitos possíveis da transfusão 
sanguínea visando à correção das causas, assim como à prevenção de futuros 
acometimentos. Dessa forma, o processo de trabalho é desenvolvido com foco 
na melhoria da qualidade e segurança no ciclo do sangue. Nesse sentido, utiliza 
métodos de identificação de erros, de eventos adversos e de reações transfusionais 
por um sistema que contempla o alerta, as investigações, as queixas, a notificação 
e a auditoria das práticas hemoterápicas. 

Em consonância com o exposto, Murphy, Stanworth e Yazer (2011) ressaltam que 
a hemovigilância é a qualidade com o foco na segurança transfusional. Por meio 
de uma revisão sobre os estudos publicados nas últimas duas décadas do desen-
volvimento da hemovigilância na Europa, os autores destacaram que os vinte 
anos de hemovigilância na França demonstraram que o ato transfusional é seguro 
quando comparado com a utilização de drogas. Eles também concluíram que, ape-
sar de a transfusão sanguínea possuir um risco inerente, os eventos adversos ve-
rificados ocorreram em ambientes hospitalares, e estiveram relacionados a erros 
nos processos de trabalho, assim como os relacionados a falhas humanas, poden-
do também ser incluído nesse contexto o uso apropriado do sangue, sendo esses 
incidentes transfusionais preveníveis (MURPHY; STANWORTH; YAZER, 2011). 
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O estudo conclui que o sistema de hemovigilância, além de indicar o que precisa 
ser melhorado em relação à segurança, expressa o sucesso das medidas implan-
tadas. A hemovigilânica deverá atuar de forma conjunta com outros sistemas de 
vigilância existentes no país, assim como com as iniciativas de outros países. Os 
autores ressaltam que não existe uma forma organizacional única, tendo em vista 
que ela irá depender do país no qual está implantado, podendo ser voluntário ou 
obrigatório, feito por associações ou governo, descentralizado ou centralizado 
(MURPHY; STANWORTH; YAZER, 2011). 

No Brasil, em 2009, foi instituído um sistema de vigilância, por meio do Sistema 
de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (Vigipós) no âmbito do Sis-
tema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O Vigipós é responsável pelo monitoramento, análise e investiga-
ção dos eventos adversos e queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos 
sob vigilância sanitária na fase de pós-uso ou pós-comercialização, no qual está 
inserido o uso terapêutico do sangue e seus componentes (BRASIL, 2009). 

O sistema brasileiro de hemovigilância é composto por serviços de saúde (SS), ser-
viços de hemoterapia (SH), por órgãos de vigilância sanitária de estados, do Distri-
to Federal e de municípios (Visa estadual, Visa distrital e Visa municipal), e pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), representada pela Unidade de 
Biovigilância e Hemovigilância do Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de No-
tificação e Investigação em Vigilância Sanitária - Ubhem/Nuvig (BRASIL, 2009). 

Em um país com extensão territorial continental como o Brasil, e suas importan-
tes diferenças regionais, a implantação de um sistema de notificação, o Notivisa, 
via internet, dos eventos adversos e queixas técnicas de produtos e serviços para 
a saúde representou um instrumento que possibilitou grande avanço para a he-
movigilância, como destacado no Relatório de Hemovigilância de 2010 da Anvisa 
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011b).

A utilização de uma ferramenta, via web, proporciona agilidade e, portanto, faci-
lita as notificações das reações transfusionais, o monitoramento e a análise dos 
dados, assim como a realização de ações corretivas dos problemas identificados 
por parte dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS) e por parte dos serviços de hemoterapia e de saúde. 

A construção de um sistema de informação que possibilite um fluxo rápido e 
eficaz é considerada um pilar fundamental nas ações de vigilância, mas depende 
da geração da informação. No caso específico da hemovigilância, a subnotificação 
dos eventos adversos do uso de sangue e hemocomponentes impacta a efetividade 
do sistema, já que interfere no seu objetivo principal de atuar como instrumen-
to de aperfeiçoamento da qualidade dos produtos (AGÊNCIA NACIONAL DE 
 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011b).

A diminuição da subnotificação e a melhoria do sistema constituíram a base 
para que a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 57 da Anvisa, em 2010, 
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tornasse obrigatória, no seu artigo nº 152, a investigação e a comunicação oficial 
à vigilância sanitária competente, por meio do sistema Notivisa, ou outro que ve-
nha a lhe suceder. Portanto, as ações passaram a ser compulsórias, pelos serviços 
e por profissionais de saúde, na ocorrência das reações transfusionais (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

O conhecimento e a descrição das informações contidas no Notivisa, referentes 
aos anos de 2010 e 2011, permitem caminhar no processo de análise da subnotifi-
cação das reações transfusionais ocorridas no estado do Rio de Janeiro. Adicional-
mente, espera-se fornecer orientação quanto à qualidade do sangue e dos serviços 
instituídos no estado do Rio de Janeiro, assim como contribuir para a avaliação 
do impacto da obrigatoriedade das notificações em sistema web, em seu primeiro 
ano (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

OBJETIVO

O objetivo geral deste estudo de caráter exploratório e descritivo é descrever os 
dados da Hemovigilância obtidos no Sistema Notivisa referentes ao estado do Rio 
de Janeiro entre 2010 e 2011. 

Este trabalho se justifica pela possibilidade de contribuir para a consolidação da 
interface entre a produção científica, a gestão da informação e as práticas dos ser-
viços, consubstanciando ações com o objetivo de promover a segurança transfu-
sional, além da necessidade de produzir respostas compatíveis com a demanda da 
saúde como bem-estar da população, para a qual a vigilância sanitária desenvolve 
suas atividades (COSTA, 2008). 

Espera-se também contribuir para a ruptura do paradigma existente no Brasil, no 
qual a precariedade das notificações parece ter relação com o receio, por parte dos 
serviços e dos profissionais, de que a notificação possa denegrir a boa imagem dos 
serviços de hemoterapia e hospitais existentes no país (PROIETTI; CIOFFI, 2008). 

Para alcançar o objetivo proposto foram estabelecidos os seguintes objetivos es-
pecíficos: 

 ► Analisar as taxas de subnotificações dos casos de reações transfusionais nos 
anos de 2010 e 2011. 

 ► Analisar o comportamento das fontes notificadoras nos dois anos estudados.

 ► Avaliar os dados encontrados, estando em vigência a RDC nº 57, (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010), que trata da 
obrigatoriedade das notificações. 

 ► Analisar as frequências das notificações do estado com os dados do Brasil. 
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A HEMOVIGILÂNCIA 

Vigilância Sanitária 

Arcabouço legal da Vigilância Sanitária 

A Vigilância Sanitária é de competência do Estado, estando integrada nas ações 
que objetivam a prevenção de doenças e agravos, a proteção, promoção e recu-
peração da saúde da população. Dessa forma, o seu trabalho é fundamentado na 
perspectiva de prevenção de riscos, por meio de duas funções básicas: a primeira 
está relacionada com a ação de proteção e defesa da saúde individual e coletiva e a 
segunda função colabora com a organização econômica da sociedade, integrando 
as condições gerais de produção. Procede afirmar que as práticas de vigilância 
sanitária constituem uma ação de saúde e uma prestação de serviço público aos 
agentes de atividades submetidas a controle sanitário (COSTA, 2008). 

Tendo em vista a complementaridade das definições acima descritas, cabe a in-
clusão de dois artigos da Constituição Federal que fundamentam as práticas de 
vigilância sanitária, o artigo 196 e o artigo 200. 

O artigo 196 descreve: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos [...]” (BRASIL, 1988a, art. 196). 

Já no Artigo 200, estão previstas as bases da vigilância sanitária: 
Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos ter-
mos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equi-
pamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos (BRASIL, 
1988a, art. 200).

Os artigos acima citados são regulamentados pela Lei Federal 8.080 (BRASIL, 
1990), que também regulamenta os artigos da Constituição que estão relacio-
nados à saúde e ao SUS, assim como as atribuições dos três níveis de gestão do 
SUS: o federal, o estadual e o municipal. As competências estão distribuídas da 
seguinte forma: à esfera federal compete a formulação e o financiamento; aos 
Estados compete o papel de coordenador no seu território de abrangência, ações 
de execução das políticas públicas de saúde, sempre em conjunto com os muni-
cípios, além de contribuir com o nível federal nas suas respectivas ações e finan-
ciamento; e, aos municípios, a execução das políticas, possuindo associadamente 
um papel de colaborador juntamente com os Estados e com a esfera federal nas 
ações de planejamento, implantação e avaliação (BRASIL, 1990). 

Em relação à política de sangue, as atribuições do nível federal são divididas entre 
a Coordenação da Política Nacional do Sangue e Hemoderivados, da Secretaria 
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, e a Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária (Anvisa). Compete aos estados e municípios participar da formulação, 
implantação e avaliação de políticas e elaboração de normas de forma comple-
mentar e da execução e avaliação das ações de saúde. 

Essa forma organizacional atual começou a ser delimitada com a criação da An-
visa pela Lei Federal nº 9.782, de janeiro de 1999, que também definiu o SNVS 
(BRASIL, 1999).

Constam nos artigos 6º e 8º, respectivamente, como atribuições da Anvisa: 
Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da 
saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da 
comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a 
eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fron-
teiras. [...] 

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, 
controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde 
pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária pela Agência:[...] 

VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados 
(BRASIL, 1999). 

Porém, se por um lado a organização do SUS foi regulamentada na década de 
1990, somente em 2001 é que o sangue conseguiu ter uma regulamentação es-
pecífica, pela “lei do sangue”. A Lei federal nº 10.205 (BRASIL, 2001), de março 
de 2001, que regulamenta o § 4º do Artigo 199 da Constituição Federal relativo à 
coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus com-
ponentes e derivados, e estabelece o ordenamento institucional indispensável à 
execução adequada dessas atividades. 

Essa lei também estabelece princípios, diretrizes e campos de atuação da Políti-
ca Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, criando no seu artigo 
9º o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (Sinasan). Com a 
composição dos órgãos de apoio ao Sinasan, entre outros os “órgãos de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, que visem ao controle da qualidade do sangue, 
componentes e hemoderivados e de todo insumo indispensável para ações de 
hemoterapia”. Atribui também ao órgão específico do Ministério da Saúde a di-
reção do sistema, antes desempenhada pela Anvisa. Essa instituição e os outros 
órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) passam 
a ter somente a competência de executar ações de promoção e proteção da saúde 
da população por meio da garantia da segurança sanitária de produtos e serviços, 
definidos pela própria Anvisa (BRASIL, 2001).

Consoante com a proposta de uma relação dialógica, a integração entre o 
SNVS e o SUS foi constituída a partir da publicação da Portaria MS nº 1.660 
( BRASIL, 2009), de junho de 2009, que instituiu no âmbito do SNVS o Sistema 
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de  Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (Vigipós), com a respectiva 
gestão pela Anvisa e pela Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS. Cabe ao 
Vigipós o monitoramento, a análise e a investigação dos eventos adversos e as 
queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na 
fase de pós-uso ou pós-comercialização, no âmbito do qual se encontra o uso 
terapêutico do sangue e seus componentes. 

Cabe ressaltar que essa portaria também atribuiu competências aos diferentes 
gestores do SUS. Nessa perspectiva, a atribuição da Anvisa, gestora federal, é co-
ordenar, articular, assessorar e supervisionar as ações do sistema nacionalmente. 
Aos gestores estaduais e do Distrito Federal cabe a coordenação do sistema na 
abrangência do seu território, assim como a pactuação da execução das ações com 
o gestor municipal, além de cooperar tecnicamente e supervisionar os municípios 
nas ações pertinentes ao sistema. Aos gestores municipais cabe a coordenação do 
sistema em sua área de abrangência, a pactuação das ações com o gestor estadual, 
a supervisão das ações desenvolvidas, além de articular e cooperar tecnicamente 
com os demais órgãos do SUS no âmbito local e estadual (BRASIL, 2001).

Em consonância com o exposto em 2001, a Anvisa publicou a sua Resolução da 
Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 151 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001b), que aprovou a regulamentação técnica para 
os graus de complexidade dos serviços de hemoterapia. Essa resolução classifica 
os serviços que executam várias etapas do ciclo do sangue, como: Hemocentro 
Coordenador (HC); Hemocentro Regional (HR); Núcleo de Hemoterapia (NH); 
Unidade de Coleta e Transfusão (UCT); Unidade de Coleta (UC); Central de Tria-
gem Laboratorial de Doadores (CTLD); e Agência Transfusional (AT). 

A evolução tecnológica, que ampliou o conhecimento sobre a história natural de 
algumas patologias, também trouxe modificações importantes no processo de 
produção, armazenamento e utilização do sangue. Houve também um processo 
de atualização nas regulamentações e normas técnicas. A RDC Anvisa nº 57, de 
16 de dezembro de 2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA, 2010), passa a determinar a obrigatoriedade da notificação dos eventos 
adversos no sistema Notivisa, além da regulamentação técnica para os procedi-
mentos hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o trans-
porte, o controle de qualidade e o uso humano de sangue e seus componentes. 
Outro avanço legal foi a publicação da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.353, 
de 13 de junho de 2011, que aprova o regulamento técnico para os procedimentos 
hemoterápicos. 

A RDC nº 57, em sua seção XII, artigos 147 a 152, descreve as ações a serem 
tomadas por serviços e profissionais de saúde na ocorrência de reações transfu-
sionais.

Art. 147. Os profissionais de saúde responsáveis pelos procedimen-
tos de instalação e acompanhamento da transfusão devem ser ca-
pacitados sobre a ocorrência de sinais ou sintomas  relacionados a 
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possíveis eventos adversos ocorridos durante ou após a transfusão e 
sobre as condutas a serem adotadas. 

Art. 148. Todo serviço de saúde que realize transfusão deve ter 
procedimentos escritos para detecção, notificação e avaliação dos 
eventos adversos à transfusão, cabendo ao serviço de hemoterapia 
fornecedor de hemocomponentes a elaboração e orientação de tais 
procedimentos.

Art. 149. A ficha do receptor e o prontuário do paciente devem con-
ter todas as informações de reações adversas ocorridas, bem como 
a conduta e o tratamento instituído. 

Art. 150. O serviço de saúde onde ocorreu a transfusão é o respon-
sável pela investigação, conclusão e notificação do evento adverso. 

Parágrafo único. No caso em que haja necessidade de interveniên-
cia do serviço de hemoterapia produtor e/ou fornecedor do hemo-
componente, estes serviços deverão se articular com o serviço de 
saúde que transfundiu, com vistas à adequada conclusão do ciclo 
investigativo.

Art. 151. Para os serviços de saúde que não possuam agência trans-
fusional, as atividades educacionais e de hemovigilância deverão ser 
realizadas pelo serviço de hemoterapia fornecedor dos hemocom-
ponentes ou conforme definido em contrato, convênio ou termo de 
compromisso formal estabelecido. 

Artigo 152: Todo evento adverso ocorrido em receptores de sangue e 
hemocomponentes deve ser investigado e comunicado oficialmente 
à vigilância sanitária competente, por meio do sistema Notivisa, ou 
outro que lhe venha suceder (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

Portanto, atualmente a direção da Política Nacional de Sangue e a regulamentação 
das práticas contidas na referida política são exercidas pelo Ministério da Saúde 
e pela Anvisa, respectivamente. A fundamentação legal para as ações de hemo-
vigilância no Brasil tem por base os seguintes documentos: a Portaria do MS nº 
1.353, de 13 de junho de 2011 (BRASIL, 2011), que aprovou o novo regulamen-
to técnico de procedimentos hemoterápicos, e a RCD/Anvisa n° 57, publicada 
em 16 de dezembro de 2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
 SANITÁRIA, 2010).

Hemovigilância 

A França foi o primeiro país a desenvolver um programa de hemovigilância, que 
data de 1992, em decorrência de um dos maiores escândalos políticos do país. A 
contaminação de pelo menos quatro mil pessoas pelo vírus HIV pela transfusão 
sanguínea, que desencadeou o primeiro julgamento de autoridades em 40 anos 
da 5ª República Francesa (PIMENTEL, 2006). 

Pimentel (2006) descreve ainda que em 1993 a França implantou a Central Nacio-
nal de Hemovigilância, ligada à Agência Francesa do Sangue, com uma  prática 
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de monitoramento norteada por dois pilares: a rastreabilidade dos produtos san-
guíneos do doador até o receptor e a notificação compulsória de todas as reações 
transfusionais, identificando as causas e concorrendo para a prevenção da recor-
rência delas. 

Proietti et al. (2005) utilizaram a definição de hemovigilância como um conjunto 
de procedimentos que verificam a cadeia transfusional visando à obtenção e ao 
processamento de informações sobre os efeitos colaterais ou inesperados resul-
tantes do ato transfusional. Essas medidas objetivaram gerar informações que 
fundamentem a tomada de providências para a prevenção da ocorrência e/ou 
recorrência desses efeitos, pela construção de um sistema de controle final da 
qualidade e segurança transfusional. 

Porém, a prevenção das reações transfusionais na sua totalidade não é factível, 
pois a transfusão de sangue é um ato médico, que apresenta muitas variáveis 
com diversos graus de controle. Proietti et al. (2005) destacam como variáveis a 
presença da janela imunológica, o processo de transição epidemiológica com o 
desenvolvimento de inúmeras doenças emergentes cuja transmissão pelo sangue 
ainda não está claramente associada, e os erros humanos que podem ocorrer em 
todo o processo de trabalho, que engloba a prescrição pelo médico e a requisição 
pelo hospital. A esse conjunto, somam-se a realização das provas imuno-hemato-
lógicas e a aplicação dos componentes. O conhecimento desses e de outros fatores 
vinculados ao processo, que podem potencialmente produzir ou concorrer para 
a ocorrência dos eventos adversos à transfusão, implica o desenvolvimento de 
ações sobre o gerenciamento de risco, que proporciona uma minimização dos 
eventos adversos. 

Os trabalhos de Proietti et al. (2005) e Vries, Faber e Strengers (2011) estão em 
consonância quando abordam que a qualidade do serviço de hemoterapia deve ser 
medida pelo processo de gerenciamento de risco desenvolvido pelo serviço, me-
diante o registro das ações de monitoramento do processo, implantação de ações 
preventivas e corretivas para evitar a ocorrência ou reincidência desses eventos. 
Nesse contexto, a notificação dos eventos é um instrumento indispensável para o 
conhecimento dos riscos existentes no ato transfusional, assim como para subsi-
diar medidas que visem minimizar esses riscos. 

Em 2001, a Anvisa implantou um projeto piloto denominado “Projeto Hospitais 
Sentinelas”, no qual foram selecionados serviços de acordo com a complexidade 
da assistência, identificação como um grande centro de saúde e pela vinculação 
com o SUS. Entre os objetivos do Projeto Hospitais Sentinelas, estão a obtenção 
de informações qualificadas sobre a relação risco-benefício e a qualidade dos 
produtos para a saúde (DIAS, 2009). 

A justificativa do projeto foi baseada na constatação da dificuldade de obtenção 
de notificação de falhas, de eventos adversos e de queixas técnicas sobre produ-
tos para a saúde. Na época de criação do projeto, era voluntária, portanto não 
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 contribuiu para embasar a regulamentação do mercado e reavaliações futuras. As 
unidades hospitalares arroladas no referido projeto deveriam desenvolver ações 
educativas direcionadas a mudar a cultura da não notificação existente no país. 
Nesse sentido, palestras, seminários e treinamentos internos sobre importância 
da notificação deveriam ser desenvolvidos (DIAS, 2009). 

A construção social de uma nova prática sanitária, numa perspectiva interseto-
rial e interdisciplinar, de atuação no individual e no coletivo, com a identificação 
dos nós críticos, fundamentaram a criação pela Anvisa, em 2005, do Núcleo de 
Gestão do Sistema Nacional de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitá-
ria ( Nuvig), que passou a coordenar o Vigipós objetivando um fortalecimento da 
Rede sentinela (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006).

O Manual Técnico de Hemovigilância da Anvisa (BRASIL; AGÊNCIA  NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a) define hemovigilância como “um sistema 
de avaliação e alerta, organizado com o objetivo de recolher e avaliar informações 
sobre os efeitos indesejáveis e/ou inesperados da utilização de hemocomponentes 
a fim de prevenir o aparecimento ou recorrência desses efeitos”. Esse sistema tem 
por objeto o processo da cadeia transfusional, no qual monitora e produz ações 
para a correção de eventuais não conformidades. 

Norteado pela perspectiva do gerenciamento de risco, o sistema de hemovigi-
lância monitora os possíveis agravos entre os doadores por meio de dados epi-
demiológicos. Além disso, desenvolve procedimentos de busca de receptores e 
doadores em casos suspeitos de transmissão de doenças pela transfusão. Essas 
ações devem integrar os diversos atores envolvidos na hemovigilância: os serviços 
de hemoterapia, as unidades de saúde, a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância 
Sanitária e os profissionais de saúde. 

Apesar da gravidade da transmissão viral pelo sangue, no Brasil os erros admi-
nistrativos são os mais comuns, considerando o fato de serem frequentemente 
omitidos pelos serviços, não aparecendo nas estatísticas. Esses erros de processo 
de trabalho – como digitação, registro e conferência – podem ocasionar a troca 
do hemocomponente transfundido. Os casos de incompatibilidade do sistema 
ABO são considerados um erro extremamente grave, que poderá ser fatal para o 
receptor (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010; 
OLIVEIRA et al., 2006).

A hemovigilância no Brasil foi impulsionada pela participação do Ministério da 
Saúde no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), em 1998, 
quando foi eleita como meta mobilizadora nacional do setor de saúde “sangue 
com garantia de qualidade em todo o seu processo até o ano 2003” (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a).

Em consonância com essa proposta, iniciam-se em 2000 os debates com ofici-
nas de trabalhos, que resultaram desde 2003 em uma modificação da legislação, 
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 tornando obrigatória a notificação das soroconversões dos doadores, assim como 
a notificação da ocorrência de erros nos procedimentos de classificação de recep-
tores e doadores, nos respectivos testes de compatibilidade e no ato transfusional 
(PROIETTI; CIOFFI, 2008). 

A hemovigilância no Brasil (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2004a) se insere em uma perspectiva mais ampla denominada vi-
gilância em saúde, composta de ações intersetoriais que necessitam de uma in-
tegração institucional, entre as práticas da vigilância em saúde, com o objetivo 
de enfocar problemas de saúde de grupos populacionais específicos numa base 
territorial. Além disso, integra um conjunto de outras práticas para intervir de 
forma contínua sobre os problemas que requerem atenção e acompanhamento. 

São componentes da vigilância em saúde: 

 ► Vigilância Epidemiológica - “um conjunto de ações que proporcionam o co-
nhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores deter-
minantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos” 
(BRASIL, 1990, art. 6, §2).

 ► Vigilância Sanitária - “um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse à saúde” (BRASIL, 1990, art. 6, §1).

 ► Ambiental - “um conjunto de ações que promovem o desenvolvimento de con-
dições ambientais ótimas; controle amplo das ameaças e riscos aos ambientes 
e às pessoas, contribuindo positivamente para a saúde e o bem estar do ho-
mem” (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2007a, p. 27).

O aumento da segurança transfusional com a adoção de medidas preventivas e cor-
retivas depende da geração de dados de qualidade por parte dos serviços, portanto 
a meta para tornar o ato transfusional mais seguro é o desafio do sistema de he-
movigilância brasileiro. Ele é composto por serviços de saúde (SS), serviços de he-
moterapia (SH), órgãos de Vigilância Sanitária de Estados, do Distrito Federal e de 
Municípios (Visa Estadual, Visa Distrital e Visa Municipal) e pela Anvisa por meio 
da Unidade de Biovigilância e Hemovigilância do Núcleo de Gestão do Sistema 
Nacional de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (Ubhem/Nuvig). 

Um sistema de hemovigilância, ainda, deve estar atento à monitorização dos in-
cidentes transfusionais imediatos e tardios (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a). O Manual Técnico de Hemovigilância da An-
visa considera incidentes transfusionais os agravos ocorridos durante ou após a 
transfusão sanguínea e a ela relacionados – são denominados de reações transfu-
sionais ou efeitos adversos imediatos e tardios (BRASIL; AGÊNCIA  NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a). 
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REAÇÕES TRANSFUSIONAIS 

A terapia transfusional é um processo complexo, no qual a indicação correta 
e o respeito às normas técnicas preconizadas não eliminam totalmente o risco 
sanitário potencial dos incidentes transfusionais imediatos e tardios. Em contra-
partida, a transfusão é um ato que tem enorme valor na clínica, podendo salvar 
vidas e melhorar condições graves (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2007a).

Nesse contexto, a captação de informações sobre a ocorrência das reações trans-
fusionais com a respectiva avaliação tem por objetivo sua prevenção e evitar sua 
recorrência. Portanto, a segurança transfusional implica repensar a qualidade do 
sangue e dos hemocomponentes desde a captação dos doadores até o ato trans-
fusional no paciente. 

Tendo em vista as assunções acima expostas, pensar a complexidade do ciclo do 
sangue é rever o processo da produção dos hemocomponentes até a respectiva 
administração ao paciente. Esse processo pode não ocorrer no mesmo lugar, por-
tanto existe uma interdependência que pode ser interna, quando todo o processo 
ocorre num único serviço, ou externa, quando envolve mais de um serviço. 

Considera-se o início do processo a captação dos prováveis doadores pela rea-
lização de procedimentos de triagem clínica e hematológica, os quais avaliam 
os comportamentos de risco e os fatores clínicos e epidemiológicos que podem 
associar-se à existência de risco tanto para o doador quanto para o receptor. 

O processo de produção também consiste na coleta adequada de sangue preconi-
zada pelas normas técnicas e na produção dos hemocomponentes. Para que estes 
sejam considerados aptos a serem utilizados, faz-se obrigatória a realização de tes-
tes sorológicos para a detecção de agravos transmitidos pelo sangue, assim como a 
identificação adequada do tipo sanguíneo e seu respectivo fator RH. Durante todo o 
processo existem variáveis que, por um lado, podem interferir na qualidade, como 
as relacionadas ao funcionamento dos equipamentos, que engloba a manutenção 
preventiva e corretiva, a calibração periódica e sua correta utilização; e, por outro, 
as variáveis relacionadas com o armazenamento e o transporte adequado até o 
ato transfusional (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2007a).

O manual descreve adicionalmente a preocupação com o erro humano. Apesar da 
automação crescente dos processos de trabalho da hemoterapia nas últimas dé-
cadas, com uma considerável incorporação tecnológica, o ser humano ainda tem 
um papel predominante em todo o processo do ciclo do sangue, assim como na 
identificação dos eventos adversos que podem advir desse processo de trabalho. 

Resta destacar a importância do conhecimento do ato transfusional para a ocor-
rência e detecção das reações transfusionais. Insere-se nesse contexto a indicação 
correta do hemocomponente, a identificação do paciente (receptor) e da bolsa a 
ser transfundida, a aferição dos sinais vitais do receptor, a instalação da infusão, 
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o acompanhamento constante, principalmente nos primeiros minutos da infu-
são, o tempo de infusão, o registro dos sinais vitais ao término da infusão e a 
identificação dos sinais clínicos relacionados aos quadros descritos das reações 
transfusionais (SEITZ; HEIDEN, 2010). 

As reações transfusionais também apresentam registros em outro sistema, o Sis-
tema de Informação sobre a Produção Hemoterápica (Hemoprod), sistema da An-
visa no qual os serviços que realizam procedimentos hemoterápicos, de qualquer 
natureza – pública, privada ou filantrópica –, têm a obrigatoriedade de informar, 
até o 10º dia útil subsequente ao mês/período de referência, dados referentes à 
sua produção mensal. Entre outras informações, está incluído um campo desti-
nado à identificação das reações transfusionais. Ele registra o número absoluto 
dos incidentes e acidentes transfusionais, como as reações transfusionais: rea-
ção febril não hemolítica; reação hemolítica; reação alérgica; choque bacteriano; 
alterações metabólicas; sobrecarga volêmica, entre outras (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001a).

O objeto de estudo deste trabalho são as notificações de reações transfusionais 
realizadas pelas unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro no sistema Notivi-
sa entre 2010 e 2011. Cabe ressaltar que as notificações eram realizadas somente 
pelos hospitais participantes do projeto sentinela até a publicação da RDC nº 57, 
de 2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010). 
Nessa norma, consta a obrigatoriedade de todos os serviços de saúde que reali-
zam transfusões sanguíneas de notificar a ocorrência de reações transfusionais 
imediatas e tardias no sistema Notivisa. Eles dispõem de um prazo de seis meses 
para a sua adequação à nova regulamentação. 

Com relação aos eventos a serem notificados, destaca-se ainda que, apesar de ser 
um evento grave, a transmissão de doenças não é a única complicação possível 
em uma transfusão. Outros eventos metabólitos, imunológicos e hidroeletrolíti-
cos indesejáveis também contribuem para elevar a incidência das reações transfu-
sionais, classificadas como imediatas e tardias (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a).

Reações Imediatas 

Reação hemolítica aguda 

A reação hemolítica aguda é decorrente da presença de hemácias incompatíveis 
transfundidas provocando uma hemólise intravascular. Esse evento é considerado 
grave e de mau prognóstico. A gravidade relaciona-se ao volume de hemácias in-
fundidas no paciente e, consequentemente, à identificação precoce com a adoção 
de medidas adequadas. Os erros de identificação do receptor ou das amostras co-
letadas para os testes pré-transfusionais são considerados as causas mais frequen-
tes dessa ocorrência. A incidência é de 1 por 1.000.000 de unidades transfundidas. 
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Reação febril não hemolítica 

A reação febril não hemolítica é o aumento da temperatura corporal acima de 1°C 
durante ou após a transfusão sem outra explicação. É o efeito adverso mais comu-
mente descrito na literatura, sendo que a sua incidência depende do hemocompo-
nente envolvido na transfusão e varia de 0,33% a 6% em caso de utilização de he-
mácias não desleucocitadas; de 0,11% a 0,5% nas hemácias desleucocitadas; para 
concentrado de plaquetas, esse percentual varia de 1,77% a 38% das transfusões. 

Reação alérgica 

É o aparecimento de reação de hipersensibilidade em decorrência da transfusão 
de sangue. Possui etiologia variável e a incidência em relação à urticária é de 
1/250 unidades transfundidas, representando 1% a 3% das reações transfusionais. 

Reação anafilática 

Ocorre em decorrência da formação do complexo antígeno-anticorpo e posterior 
degranulação dos mastócitos e outros mecanismos de anafilaxia. A incidência 
varia entre 1/20.000 e 1/ 47.000 unidades transfusionais. 

Sobrecarga volêmica 

É a incapacidade do paciente em manipular o volume infundido. Os fatores de 
risco são as transfusões maciças e as infusões rápidas. As crianças e os idosos 
são mais vulneráveis a essa reação. A incidência descrita na literatura é de 1/3168 
unidades de concentrados de hemácias. 

Reação por contaminação bacteriana 

A reação por contaminação bacteriana ocorre em decorrência da presença de 
bactérias na bolsa de hemocomponente transfundida. As principais causas são: a 
antissepsia inadequada na flebotomia, a manipulação inadequada da bolsa do he-
mocomponente, a bacteremia do doador não detectada no processo de triagem e o 
armazenamento inadequado da bolsa do hemocomponente. A incidência depende 
do hemocomponente envolvido, variando de 1/38.000 a 1/3.000 para os concen-
trados de plaquetas e de 1/25.000 a 1/172.000 para os concentrados de hemácias. 

Lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão (TRALI) 

A TRALI ocasiona hipoxemia aguda com edema pulmonar bilateral e ausência de 
hipertensão atrial esquerda. Ainda não existe um consenso sobre o mecanismo 
da reação; o mais aceito é de que se trata de um evento imunológico. Devido à 
dificuldade diagnóstica, a incidência varia de 1/1.300 a 1/5.000 transfusões. 

Reação hipotensiva 

É a ocorrência de hipotensão durante ou após a transfusão sem a presença de 
outras reações transfusionais. A causa ainda não foi estabelecida e a incidência 
não é conhecida. 
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Reação de hemólise não imune 

É o rompimento da membrana eritrocitária que ocorre durante a transfusão 
ocasionando um quadro de reação hemolítica não imune. As causas estão re-
lacionadas a lesões térmicas, lesões osmóticas e mecânicas sofridas pela bolsa 
do hemocomponente, assim como sua contaminação por bactéria. É um evento 
grave e raro. 

Distúrbios metabólitos 

Os distúrbios metabólitos estão relacionados à toxicidade pelo citrato e às altera-
ções do equilíbrio ácido-básico e dos níveis de potássio. A incidência desse evento 
não é conhecida. 

Dor aguda relacionada com a transfusão 

É o aparecimento de dor aguda de início abrupto durante ou após a instalação 
da transfusão. A etiologia é desconhecida e a incidência, de 1/4.500 unidades 
transfundidas. 

Reações Tardias 

Reação hemolítica tardia 

É a hemólise das hemácias transfundidas que ocorre num período entre 24 horas 
e três semanas após a transfusão devido à presença de aloanticorpos não detec-
tados nas provas pré-transfusionais É considerado um evento benigno e de bom 
prognóstico. A incidência varia entre 1/11.000 a 1/5.000 transfusões. 

Síndrome da hiperemólise 

É a hemólise das hemácias transfundidas. Habitualmente ocorre em pacientes 
portadores de hemoglobinopatias. É também conhecida como “síndrome da rea-
ção hemolítica do falciforme”. A etiologia é pouco conhecida e parece ser multi-
fatorial, incidindo em 4% a 11% dos portadores de anemia falciforme. 

Púrpura pós‑transfusional 

É um episódio agudo de trombocitopenia severa que ocorre entre 5 a 10 dias após 
a transfusão. Acomete principalmente mulheres sensibilizadas após a gestação. 
É um acometimento muito raro, com uma incidência de 1/450.000 transfusões. 

Doença enxerto versus hospedeiro associada a transfusão 

É decorrente da ação imune dos linfócitos T do doador sobre os tecidos do recep-
tor. Configura-se como uma reação rara e fatal. Há somente 200 casos reportados 
no mundo. É mais comum nos transplantes alogênicos de medula. 

Reação sorológica tardia/aloimunização 

É a sensibilização das hemácias sem a sua destruição, decorrente da formação 
de um complexo antígeno-anticorpo. A incidência depende da realização da 
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 investigação laboratorial pós-transfusional. De acordo com a Associação Brasilei-
ra de Hemoterapia e Hematologia, a incidência é de 1/100 transfusões. 

Sobrecarga de erro 

É o acúmulo de ferro decorrente da transfusão de grandes quantidades de com-
ponentes eritrocitários. 

Classificação das Reações Transfusionais Quanto à Gravidade 

As reações transfusionais também são classificadas quanto à sua capacidade de 
produzir risco à vida. Se esse risco está ausente, a reação é classificada como 
de baixa gravidade e recebe a denominação de grau I ou leve. Quando há uma 
morbidade de longo prazo, coexistindo ou não com risco à vida, ela é classificada 
como grau II ou moderada. A reação é classificada como grau III ou grave quan-
do existe um risco iminente à vida que não se configurou em óbito. Por último, 
a classificação em grau IV ou óbito é utilizado quando a morte decorre do ato 
transfusional (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2010).

SISTEMA NOTIVISA 

O sistema Notivisa é um sistema informatizado em plataforma web prepara-
do para receber as notificações de eventos adversos de medicamentos, vacinas 
e imunoglobulinas, de pesquisas clínicas, de artigos médico-hospitalares, de 
equipamentos médico-hospitalares, de kit reagente para diagnóstico in vitro, de 
cosmético, de produto de higiene pessoal ou perfume, do uso de sangue ou com-
ponentes, de saneantes e agrotóxicos (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2011b).

O Vigipós atua nos eventos adversos e nas queixas técnicas de produtos sob res-
ponsabilidade da vigilância sanitária. Essa estratégia visa ao fortalecimento da 
vigilância sanitária pós-comercialização em um cenário no qual a incorporação 
tecnológica ocorre de forma desenfreada. 

A hemovigilância se insere no contexto do Vigipós caracterizando-se por um 
conjunto de procedimentos realizados para monitorar as reações transfusionais 
ocorridas nos serviços de saúde que realizam assistência hemoterápica. O obje-
tivo do monitoramento é identificar riscos, assim como prevenir a ocorrência ou 
recorrência das reações transfusionais. 

As notificações dos eventos sob vigilância são realizadas no Notivisa. Elas são 
mantidas em sigilo, porém o sistema permite o acesso às notificações pelo notifi-
cador, pelas vigilâncias sanitárias municipais e estaduais e pela Anvisa. A análise 
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é realizada pelos órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de acordo 
com a gravidade do evento notificado. 

O Notivisa subsidia o SNVS na identificação das reações adversas e efeitos inde-
sejáveis dos produtos e proporciona um acúmulo de informações que permitem 
um maior conhecimento sobre o produto. Esse processo pode implicar novas 
recomendações sobre o uso e cuidados, assim como contribuir para a regulação 
de produtos no país e promover ações de proteção à saúde pública (AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2007b).

É constituído por dois módulos distintos: o de notificação e o de investigação. No 
caso específico da hemovigilância, as permissões aos usuários são distribuídas 
de acordo com o acesso às funcionalidades do sistema. Ao gestor do Notivisa na 
instituição notificadora cabe a notificação da reação transfusional, o acompanha-
mento e o envio da notificação ao SNVS, o gerenciamento, o histórico, a impor-
tação e a exportação do banco de dados. 

Divide-se em blocos. O primeiro e o segundo estão vinculados a todas as notifi-
cações do SNVS. Eles comportam dados sobre a identificação do notificador e o 
produto motivo da notificação, respectivamente. 

O terceiro e quarto blocos são específicos e comportam, respectivamente, os da-
dos referentes à descrição e o detalhamento do evento adverso (descrição, sinais e 
sintomas, evolução e gravidade, data da ocorrência), assim como a descrição dos 
dados do estabelecimento de saúde onde ocorreu a transfusão. 

No quinto e no sexto blocos, constam as informações relacionadas à transfusão 
(tipo de transfusão, indicação e setor onde ocorreu a transfusão). 

No sexto bloco, são registrados os dados sobre os hemocomponentes relacionados 
à notificação (data da transfusão, dados de identificação e qualificação do hemo-
componente), assim como os dados de identificação da instituição produtora do 
hemocomponente. 

O sétimo bloco registra os dados referentes ao paciente (identificação, sexo, raça, 
cor, ocupação, idade na data de ocorrência e número do prontuário).

E no oitavo bloco são registradas as informações referentes ao tipo de reação 
ocorrida e sua correlação com a transfusão. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Delineamento do Estudo 

Estudo descritivo de dados coletados do sistema Notivisa considerando as notifi-
cações relacionadas à hemovigilância no estado do Rio de Janeiro referente aos 
anos 2010 e 2011. 

De forma complementar, foi utilizado como referência o cadastro dos serviços de 
hemoterapia da Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro nos anos de 2010 e 2011. Esse é um cadastro exclusivo 
da Suvisa, da Secretaria Estadual de Saúde, cuja finalidade é apoiar o cronograma 
de inspeções e os processos de revalidação anual da licença estadual, requisito 
obrigatório para o funcionamento dos serviços de hemoterapia. 

A licença sanitária deve ser renovada anualmente e, para isso ocorrer, deve ser 
protocolada pelo serviço uma solicitação de revalidação de licença por meio de 
um processo. A partir desse cadastro, é realizada uma inspeção sanitária na qual 
ocorre uma avaliação de risco dos serviços, informação que subsidia a orientação 
técnica para a concessão da licença. Dessa forma, existe um cadastro que é atu-
alizado anualmente pelos serviços, servindo como base para a análise do quan-
titativo de fontes notificadoras e o cálculo da média das notificações por fonte. 

Portanto, para a determinação do número de serviços de saúde que realizam 
atividades de hemoterapia licenciados no estado do Rio de Janeiro, e que poten-
cialmente deveriam ter cadastro no Notivisa, foram utilizados os dados oriundos 
das concessões de licença sanitária inicial e de revalidação de licença nos anos de 
2010 e 2011 do cadastro da Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria 
de estado de Saúde do Rio de Janeiro referentes aos anos de 2010 e 2011. 

Por meio dos dados publicados pela Anvisa, no seu relatório anual sobre a he-
movigilância no país, analisaram-se os resultados referentes ao estado do Rio de 
Janeiro e ao Brasil. 

Tendo em vista os casos de reações transfusionais que ocorreram nos anos de-
terminados pelo estudo e que, consequentemente, foram notificados no sistema 
Notivisa no mesmo ano de ocorrência do evento, foram considerados como cri-
térios de inclusão: 

 ► Ocorrência da reação transfusional e da notificação nos anos de 2010 e 2011, 
sendo obrigatória a notificação no mesmo ano da ocorrência; 

 ► Observação do status da identificação de notificação em análise e/ou concluí-
da. Cabe ressaltar que os casos em análise são aqueles que ainda não tiveram 
o fechamento, podendo estar relacionados com problemas na completude 
da ficha de investigação ou alguma inconsistência dos dados informados. 
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Porém, no caso específico desses bancos de dados, os casos não preenchem 
requisitos para o descarte. 

Foram excluídos os casos que apresentaram o status no sistema de “em retifica-
ção”. Os casos “em retificação” são os que necessitam complementação dos dados 
da ficha de investigação ou os que necessitam de solução de alguma inconsistên-
cia nas informações. O notificante é obrigado a abrir uma nova ficha denomina-
da de retificação. A retificação recebe um novo número vinculado à notificação 
original, no entanto, esses casos não foram incluídos neste estudo. 

Variáveis 

As variáveis de interesse foram: 

 ► Data de ocorrência da reação transfusional.

 ► Data de notificação da reação transfusional.

 ► Identificação da fonte notificadora da reação transfusional.

 ► Número de notificações por fonte e média de notificações por fonte. 

 ► Tipo de reação (imediata ou tardia). 

 ► Gravidade da reação transfusional.

 ► Classificação da reação transfusional. 

 ► Tipo de hemocomponente relacionado com a reação transfusional. 

Plano de análise 

Foram realizadas duas exportações dos dados do sistema Notivisa para o progra-
ma Microsoft Excel Office 2007; uma referente ao ano de 2010 e outra, ao ano 
de 2011. Portanto, foram criadas duas planilhas com as variáveis de interesse 
selecionadas. 

Para garantir a confidencialidade dos dados referentes à identificação das fontes 
notificadoras, identificadas no sistema Notivisa pelo número do CNES e pelo 
nome fantasia da instituição, foi realizada uma substituição por uma identificação 
por letra (F) e número aleatórios, de início (01) de número. 

Adicionalmente, formatou-se a apresentação das variáveis que no sistema se apre-
sentavam como número para a formatação em texto, observando-se as seguintes 
mudanças: 

 ► Data de ocorrência da reação transfusional - É a data em que a reação trans-
fusional ocorreu no serviço de saúde. Essa data deve compreender o período 
entre 1º de janeiro até 31 de dezembro dos dois anos de estudo, respectiva-
mente 2010 e 2011. 
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 ► Data de notificação da reação transfusional - Optou-se por utilizar a mesma 
lógica da variável relacionada com a data da ocorrência, ou seja, a data deve 
compreender o período de tempo entre 1º de janeiro até 31 de dezembro dos 
dois anos estudados, 2010 e 2011. 

 ► Identificação da fonte notificadora da reação transfusional. As fontes são 
identificadas de acordo com o número do Cadastro Nacional dos Estabele-
cimentos de Saúde CNES. Estas obrigatoriamente serão serviços contidos 
no estado do Rio de Janeiro, já que necessitam de um cadastro prévio no 
sistema, sendo este territorizado, identificadas como descritas anteriormente, 
utilizando-se a letra F e o número de 01 até 55. 

 ► Número de notificações por fonte e média de notificações por fonte. 

 ► A classificação da tabela referente à gravidade da reação, originalmente um 
registro numérico (01, 02, 03, 04), foi modificada para leve, moderada, grave 
e óbito. 

 ► A classificação do tipo de reação, originalmente um registro numérico (0, 1) 
foi modificada para imediata e tardia. 

 ► A classificação da reação, que também era representada no sistema por uma 
coluna de formatação numérica denominada de Reação, foi formatada em 
texto, contendo o nome da reação notificada como 1 ( febril não hemolítica); 2 
(Alérgica); 3 (Anafilática); 4 (Contaminação Bacteriana); 5 (Hemolítica Aguda 
Imunológica); 6 (Edema Pulmonar não Cardiogênico/TRALI); 7 (Hemólise 
Aguda não Imune); 8 (Hipotensiva); 9 (Sobrecarga Volêmica); 49 (Outras Re-
ações Imediatas); 51 (Doença Transmissível); 52 (Doença do Enxerto contra o 
Hospedeiro/GVHI); 53 (Hemolítica Tardia); 54 (Aparecimentos de Anticor-
pos Irregulares/Isoimunização); e 99 (Outras Reações Tardias).

 ► Os hemocomponentes foram modificados do sistema numérico da seguinte 
forma: (01) Concentrado de hemácias; (02) Concentrado de plaquetas; (03) 
Plasma fresco congelado; e (04) Plasma de outro tipo. 

Obteve-se a frequência das notificações referentes aos anos de 2010 e 2011, ex-
pondo-se esses resultados em tabelas. 

RESULTADOS 

Em referência ao ano de 2010, dos 304 casos exportados do sistema Notivisa, 
trinta não preencheram os critérios de inclusão por apresentar a data da ocorrên-
cia do evento adverso ou da notificação anterior ao ano de 2010. O total de casos 
incluídos dessa forma foram 274. 

Em referência ao ano de 2011, foram exportados 637 casos e, desses, 83 casos não 
preencheram os critérios de inclusão, totalizando 554 casos. 
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Os resultados estão apresentados nas tabelas a seguir. O número de fontes noti-
ficadoras, o número de notificações realizadas pelas respectivas fontes e a média 
de notificações por fonte encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Frequência das fontes notificadoras de reações transfusionais, notificações e 
média de notificações por fonte. Estado do Rio de Janeiro (2010–2011)

Ano No de fontes No de notificações Média
2010 24 276 11,5
2011 55 559 10,1

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011b).
Nota: Os dados são originários do Notivisa. 

Observou-se um aumento no número de unidades que realizaram notificações 
no sistema Notivisa. Cabe destacar que os serviços que se enquadram na classi-
ficação de serviços de hemoterapia são obrigados, segundo a RDC 57 (BRASIL; 
 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010), a solicitar anual-
mente a revalidação de sua licença sanitária na Superintendência de Vigilância 
Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Portanto, podem 
ocorrer variações no número referente a todas as unidades de serviços hemoterá-
picos no estado, como observado nos anos 2010 e 2011. 

Esse cadastro interno da Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa) é utili-
zado para a realização da programação das inspeções de rotina nos serviços de he-
moterapia do estado do Rio de Janeiro. Cabe destacar nos dados apresentados nos 
dois anos que dois serviços não apresentam potencial para serem caracterizados 
como fontes notificadoras no sistema Notivisa, pois não realizam a atividade de 
transfusão presente no ciclo do sangue. Nessa situação estão o Centro de Triagem 
Laboratorial de Doadores (CTLD) e a Unidade de Coleta (UC). 

Portanto, em 2010 e 2011, o total de serviços que se enquadra como fonte poten-
cial para o Notivisa, por realizar procedimento transfusional, em relação ao quan-
titativo dos serviços de hemoterapia que constam no cadastro da Suvisa foi assim 
contabilizado: em 2010, entre os 175 serviços cadastrados, 165 preenchiam os 
requisitos para notificar as reações transfusionais; em 2011, dos 181 serviços do 
cadastro, somente 171 preenchiam os requisitos para serem classificados como 
fontes do Notivisa. 

Cabe ressaltar que as fontes notificadoras não são exclusivamente os serviços de 
hemoterapia, pois as transfusões ocorrem em unidades hospitalares que neces-
sariamente podem ou não possuir um serviço instalado em suas dependências. 

No cadastro da Suvisa observa-se uma variação dos serviços de hemoterapia, que 
passaram de um total de 175 cadastrados em 2010 para 181 em 2011. Ao se ex-
cluírem os serviços que não realizam a etapa de transfusão do ciclo do sangue, 
havia, em 2010, 165 serviços cadastrados na Suvisa caracterizados como fontes 
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notificadoras do Sistema Notivisa e, em 2011, 171 serviços de hemoterapia que 
se caracterizaram como fonte de notificação de reações transfusionais na Suvisa 
e que deveriam estar também cadastrados no sistema Notivisa. 

Dessa forma, constata-se que o número de fontes notificadoras de reações trans-
fusionais com cadastro no sistema Notivisa ainda é incipiente em relação ao total 
de serviços de hemoterapia cadastrados na Suvisa/RJ. Adicionalmente, os dados 
evidenciam ser esse um processo pouco eficiente, pois, em 2010, dos 165 serviços 
cadastrados na Suvisa/RJ, 24 serviços de hemoterapia eram fontes notificadoras 
do Notivisa, o que representou apenas 14,5% do total dos serviços. Em 2011, dos 
171 serviços de hemoterapia cadastrados na Suvisa/RJ, 53 serviços estavam cadas-
trados como fontes notificadoras de reações transfusionais no sistema Notivisa, o 
que representou 32,2% do total dos serviços cadastrados na Suvisa/RJ (Tabela 2).

Tabela 2 – Número de serviços de hemoterapia e número de serviços que notificaram 
reações transfusionais no Notivisa – Estado do Rio de Janeiro, 2010 e 2011 

Ano
Fonte

% (b/a)
Suvisa (a) Notivisa (b)

2010 165 24 14,5
2011 171 55 32,2

Fonte: Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (Suvisa-RJ).
Nota: Os dados são originários do Cadastro da Suvisa /SES RJ. 

Com relação à frequência das notificações e das principais fontes notificadoras 
nos anos de 2010 e 2011 no sistema Notivisa no estado do Rio de Janeiro, os 
achados estão descritos na Tabela 3. 

Observa-se o aumento de notificações por fonte notificadora quando se compa-
ram os anos 2010 e 2011. Citam-se, como exemplos, os dados observados para 
as fontes notificadoras F8 e F15, que apresentaram, respectivamente, 19 e 27 
notificações em 2010. Já em 2011, a frequência aumenta para 41 e 77 notificações, 
respectivamente.

Das fontes incorporadas em 2011, a F38 realizou o maior número de notificações, 
com 67 casos. Contudo, as fontes de números F29 e F31 apresentaram um quantita-
tivo de 22 e 23 casos notificados no seu primeiro ano de cadastro no sistema Notivisa. 

Observaram-se também fontes notificadoras que fizeram registros em 2010, mas 
não reproduziram o mesmo comportamento em 2011, ficando silenciosas. Três 
delas apresentaram esse comportamento: F13, F19 e F24. 

Outras fontes, apesar de realizarem notificações, apresentaram redução do núme-
ro de casos notificados, como é o caso da F17, que notificou 45 casos de reações 
transfusionais em 2010 e 12 casos em 2011, o que representou uma redução de 
75% das notificações. 

323

Descrição das reações transfusionais notificadas no sistema Notivisa nos anos de 2010 e 2011 no Estado do Rio de Janeiro
parte iv – gestão de risco em hemoterapia



Tabela 3 – Frequência das Notificações de reações transfusionais e das principais fontes 
notificadoras no Sistema Notivisa – Estado do Rio de Janeiro, 2010 e 2011

Fonte 2010 2011 Fonte 2010 2011 Fonte 2010 2011
F1 37 55 F20 5 3 F39 ... 1
F2 11 8 F21 2 1 F40 ... 6
F3 11 9 F22 1 3 F41 ... 5
F4 6 1 F23 1 14 F42 ... 1
F5 14 14 F24 2 ‑ F43 ... 3
F6 3 4 F25 ... 2 F44 ... 9
F7 7 7 F26 ... 3 F45 ... 9
F8 19 41 F27 ... 1 F46 ... 1
F9 8 26 F28 ... 2 F47 ... 3
F10 8 3 F29 ... 22 F48 ... 1
F11 2 5 F30 ... 4 F49 ... 3
F12 8 15 F31 ... 23 F50 ... 1
F13 5 ‑ F32 ... 1 F51 ... 3
F14 37 37 F33 ... 1 F52 ... 10
F15 27 77 F34 ... 2 F53 ... 4
F16 5 7 F35 ... 6 F54 ... 2
F17 45 12 F36 ... 1 F55 ... 1
F18 7 7 F37 ... 2 F56 ... 1
F19 5 ‑ F38 ... 67 F57 ... 2

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011b).
[...] sem informação
Nota: os dados são originários do Notivisa.

Os resultados sobre o tipo de reação estão apresentados na Tabela 4. Os dados 
mostram que a maioria das reações notificadas foi classificada como imediata. 
Em 2010, das 276 reações transfusionais notificadas, somente uma delas preen-
cheu os requisitos para caracterizá-la como tardia. Assim, em 2010, 99,6% das 
reações transfusionais notificadas foram classificadas como imediatas. Em 2011, 
das 559 notificações, duas preencheram os requisitos que as caracterizavam como 
reação tardia. Nesse sentido, 99,6% das reações notificadas foram classificadas 
como reações imediatas em 2011. 

Tabela 4 – Frequência das reações transfusionais segundo o tipo notificadas no Sistema 
Notivisa – Estado do Rio de Janeiro, 2010 e 2011

Tipo
2010 2011

n % n %
Imediata 275 99,6 557 99,6
Tardia 1 0,4 2 0,4
Total 276 100,0 559 100,0

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011b).
Nota: Os dados são originários do Notivisa. 
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A Tabela 5 sumariza a frequência da gravidade das reações transfusionais. Em 
2010, 75% das reações foram notificadas como leves e, em 2011, o percentual 
encontrado foi de 74,8%. As notificações classificadas como moderadas foram 
17,8% em 2010 e 20,7% em 2011. As classificadas como graves apresentaram 
aumento, de 6,1% em 2010 para 9,1% em 2011. 

Ressalta-se o registro de três óbitos em 2010, dois deles relacionados a Reação 
Hemolítica Aguda e o outro ainda em análise, tendo sido classificado como “Ou-
tras reações imediatas”. Em 2011 não houve registro de óbitos em decorrência de 
transfusões sanguíneas no sistema Notivisa.

Tabela 5 – Frequência da gravidade das reações transfusionais notificadas. Estado do Rio 
de Janeiro, 2010 e 2011

Gravidade
2010 2011

n % n %
Leve 207 75,0 418 74,8
Moderada 49 17,8 116 20,7
Grave 17 6,1 25 9,1
Óbito 3 1,1 ‑ ‑
Total 276 100,0 559 100,0

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011b).
Nota: Os dados são originários do Notivisa. 

A Tabela 6 sumariza os resultados segundo a classificação das reações transfusio-
nais. Evidencia-se a reação febril não hemolítica (RFNH) como a mais prevalente 
nos dois anos. Em 2010, foram notificadas 147 RFNH, que corresponderam a 
53,2% das notificações do ano. Em 2011, foram 268 RFNH notificadas, corres-
pondendo a 47,9% das reações. Já as reações alérgicas responderam por 90 notifi-
cações em 2010, representando 32,6% das notificações. Em 2011, as reações alér-
gicas responderam por 192 notificações, representando 34,3% das notificações.

Com relação aos eventos sentinelas considerados como graves configura-se o 
seguinte cenário: em 2010, foram notificados oito casos de reação hemolítica 
aguda imunológica; já em 2011, foram notificados quatro casos de TRALI, três 
casos de reação hemolítica aguda imunológica, um caso de doença transmitida 
pelo sangue. 

Tabela 6 – Frequência das reações transfusionais segundo a classificação – Estado do Rio 
de Janeiro, 2010 e 2011

Reação 2010 2011
n % n %

RFNH 147 53,2 268 47,9
RA 90 32,6 192 34,3
Anaf. 5 1,8 2 0,4

Continua
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Reação 2010 2011
n % n %

HAI 8 2,9 3 0,5
TRALI ‑ ‑ 4 0,7
Sob. Vol. 11 4 56 10,0
O R. Imed. 13 4,7 28 5,0
Hipo 1 0,4 3 0,5
Hemólise A.I ‑ ‑ 1 0,2
HT 1 0,4 1 0,2
O R. Tardias ‑ ‑ 1 0,2

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011b).
Nota: Os dados são originários do Notivisa

Em relação ao hemocomponente relacionado à reação transfusional, os resulta-
dos demonstram que, nos dois anos estudados, o concentrado de hemácias foi 
o hemocomponente mais prevalente nas reações transfusionais em 2010, com 
201 reações, o que representa 72,8% de todas as Reações notificadas. Em 2011 
foram 430 notificações, o que representa 76,9% das notificações. Em seguida o 
concentrado de Plaquetas (CP), com 62 notificações em 2010 e 97 notificações 
em 2011, 22,5% e 17,4%, respectivamente. O Plasma Fresco Congelado (PFC) foi 
responsável por 12 notificações em 2010 e 31 em 2011, perfazendo 4,3% e 5,5%, 
respectivamente. Outros tipos de Plasma representam 0,4% e 0,2% das notifica-
ções nos anos estudados (Tabela 7). 

Tabela 7 – Frequência dos hemocomponentes relacionados às reações transfusionais – 
Estado do Rio de Janeiro, 2010 e 2011

Hemocomponente 2010 2011
n % n %

CH 201 72,8 430 76,9
CP 62 22,5 97 17,4
PFC 12 4,3 31 5,5
POT 1 0,4 1 0,2
Total 276 100 559 100

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011b).
Nota: os dados são originários do Notivisa.

DISCUSSÃO 

Os dados oficiais da hemovigilância no Brasil, divulgados pela Anvisa, eviden-
ciam um quadro de subnotificação em relação às reações transfusionais quando 
comparados aos dados mundiais. 

O relatório anual da Anvisa tem por fontes, além do Notivisa, dados quantitativos 
de transfusão de hemocomponentes e hemoderivados compilados e publicados 

Conclusão
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pela Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde. Essa interface entre as fontes oficiais é fundamen-
tal para a construção de taxas e medidas de frequência (AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011b).

O relatório aponta para problemas na qualidade dos dados, pois as fontes dos 
dados são os serviços de saúde que executam ações do ciclo do sangue, que po-
dem ser caracterizados ou não como serviços hemoterápicos segundo a legislação 
vigente. É necessário ressaltar que os dados referentes ao número de serviços de 
saúde no Brasil, que realizam os procedimentos hemoterápicos, não são precisos. 
Por meio da consulta do banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimen-
tos de Saúde (CNES), observou-se, em 2011, a existência de 7.395 serviços de saú-
de com complexidade de ações passíveis de realizar transfusões de hemocompo-
nentes. Esse é um número estimado, pois existe uma deficiência de atualizações 
frequentes do CNES por parte dos serviços. 

Outro sistema utilizado é o Sistema de Cadastro de Serviços Hemoterápicos 
( Hemocad) que também não é universal no país e apresenta um número subes-
timado de serviços, em razão de que nem todas as unidades federativas infor-
mam dados ao sistema. O Hemocad registra, em julho de 2011, a existência de 
2.352 serviços de hemoterapia no país classificados de acordo com a RDC/ Anvisa 
nº151/2001 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA, 
2001b). Esses serviços são responsáveis pela qualidade da produção do hemo-
componente, seu respectivo armazenamento e distribuição, assim como por re-
ceber informações dos serviços de saúde sobre a ocorrência de eventos adversos, 
promovendo ações pertinentes quando da notificação desse evento. 

Dessa forma, foi uma opção metodológica a utilização do cadastro da Suvisa no 
lugar do Hemocad, pois representou uma segurança quanto à confiabilidade dos 
dados, sua fidelidade e atualidade das informações. No relatório da Anvisa de 
2011, as notificações foram estratificadas por ano de ocorrência e por ano de 
notificação. Nesse documento verifica-se uma tendência de crescimento das no-
tificações representando um crescimento de cerca de 2.000% nos últimos nove 
anos. Esse comportamento possivelmente se correlaciona ao sucesso das ações 
implantadas a partir do projeto de Hospitais Sentinelas e a criação da Nuvig. 

Outro fator importante está relacionado com o número de serviços de saúde que 
realizam a notificação, pois o Brasil tem características próprias que dificultam 
a notificação, como a grande extensão territorial, a diversidade de ocupação do 
território e as desigualdades no desenvolvimento socioeconômico. 

O relatório da Anvisa de 2010 revela um crescimento ao longo dos últimos anos 
do número de fontes noticiadoras, que, apesar do crescimento, ainda não condiz 
com a extensão territorial e o número de serviços de saúde existentes no país. Es-
ses dados, no entanto, não contemplaram a obrigatoriedade da notificação pelos 
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serviços de saúde e, sim, a adesão à estratégia de Hospitais Sentinelas (AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011b).

Esse crescimento também foi evidenciado no estado do Rio de Janeiro. Ao com-
parar os dois anos estudados, pode-se inferir que as fontes relacionadas ao ano 
de 2010 representam a adesão dos serviços de hemoterapia ao projeto hospitais 
sentinelas. Para uma melhor análise referente ao crescimento do número de fon-
tes, seria necessário construir uma série histórica, mas não é objeto deste estudo 
o impacto da implantação desse projeto, mas, sim, o impacto da obrigatoriedade 
das notificações, a partir de 2011. 

Comparando os resultados encontrados no estado com o publicado pela Anvisa, 
observa-se que o estado do Rio de Janeiro representa 11% das fontes notifica-
doras do Notivisa no Brasil em 2010. Como os dados referentes ao ano de 2011 
não estão disponíveis, não se pode avaliar o impacto do crescimento observado. 
Porém, os resultados do estudo descrevem um aumento do número das fontes 
notificadoras no estado do Rio de Janeiro nos dois anos estudados, de 24 fontes 
em 2010 para 55 fontes notificadoras no sistema Notivisa em 2011, o que repre-
senta um crescimento de cerca de 220%. Contudo, houve um pequeno declínio 
na média de notificações, de 11,5 para 10,1. Embora seja pertinente o destaque 
de que o ano de 2011 foi o primeiro da obrigatoriedade e, portanto, um ano de 
adaptação dos serviços. 

Em relação às transfusões realizadas e aos dados referentes às reações esperadas, 
às reações notificadas e à taxa de subnotificação no país, observa-se o cenário 
descrito no relatório divulgado pela Anvisa em 2011, pormenorizado a seguir. No 
Brasil, foram realizadas 34.651.772 transfusões sanguíneas, com a expectativa de 
10.396 reações transfusionais notificadas, o que corresponde a uma relação de 3 
reações para cada 1.000 transfusões. Essa estimativa esteve baseada em dados da 
hemovigilância francesa, que é pactuada por órgãos internacionais. No entanto, 
obtiveram-se 4.242 reações transfusionais notificadas traduzindo-se em 59,2% 
de subnotificações. 

O estado do Rio de Janeiro, campo de desenvolvimento deste estudo, apresen-
ta os seguintes dados, publicados pela Anvisa: 231.779 transfusões sanguíneas 
realizadas, nas quais são esperadas 695 reações transfusionais, embora apenas 
318 reações transfusionais fossem notificadas, o que corresponde a uma subno-
tificação de 54,3%.

O presente estudo, entretanto, apresentou resultados diferentes do divulgado pela 
Anvisa, fato que possivelmente pode ser explicado pelos critérios de seleção dos 
casos, que podem não corresponder ao apresentado no consolidado pela Anvisa. 
O estudo encontrou 276 notificações em 2010 e não as 318, o que corresponde a 
uma subnotificação de 60,3%. 
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É necessário ressaltar que, entre as reações notificadas no país entre 2008 e 2010, 
as reações denominadas de imediatas representam mais de 95%. O estudo encon-
trou dados superiores aos nacionais, com 99,6% nos dois anos estudados. A qua-
lidade dos dados notificados é um fator que pode influenciar nesse contexto, dada 
a variedade dos dados informados relativos ao heterogêneo território brasileiro. 

Com relação à classificação da reação, observou-se a maior frequência na reação 
febril não hemolítica (RFNH), representada por um percentual de 50% nos três 
anos da série, e nas reações alérgicas, representadas por um percentual de 40% 
nos últimos dois anos da série. 

Apesar de não figurar com uma frequência elevada, é relevante destacar que as 
reações classificadas como “outras imediatas” apresentaram um percentual em 
torno de 5% nos anos de 2008 e 2009, e 7% no ano de 2010. Esses dados estão em 
consonância com o apresentado na literatura mundial, que também cita a RFNH 
e a reação alérgica como as mais frequentes, porém existe uma tendência de que-
da, dentre outros fatores, pela utilização universal de filtros no processamento de 
todas as bolsas coletadas. Em relação às classificadas como “outras imediatas”, o 
sistema de hemovigilância francês denomina como um evento raro esse tipo de 
classificação. No Brasil, esse número é considerado elevado e com taxas em torno 
de 7% em 2010, fato que pode revelar problemas com a qualidade do diagnóstico 
das reações transfusionais. 

Apesar de algumas variações encontradas nos números totais, devido à seleção 
dos casos para o estudo, os achados não foram comprometidos, e estão em con-
cordância com a classificação dos casos das reações transfusionais RFNH e RA, 
que se mantiveram como os eventos mais prevalentes tanto no Brasil quanto no 
estado do Rio de Janeiro, com percentuais de 53,2% em 2010, e 47,9% em 2011. 

Com relação à classificação da gravidade das reações transfusionais, o relatório da 
Anvisa (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011b) em 2010 
descreve, dentre as reações notificadas: 84% foram notificadas como leves; 13% 
como moderadas; 2,5% como graves e os óbitos representaram 0,1% das notifica-
ções no sistema Notivisa. Entre os óbitos notificados, as reações associadas foram 
divididas igualmente entre a reação hemolítica aguda, a sobrecarga volêmica e 
outras reações imediatas. 

No estudo, o percentual das reações classificadas como leve ficou um pouco abai-
xo do divulgado como nacional; nos dois anos estudados esse percentual foi de 
cerca de 75%, com um aumento das reações classificadas como moderadas, que 
estiveram acima dos resultados nacionais – 17% em 2010 e 20% em 2011. A 
diferença maior está em relação às classificadas como reações graves, que passa-
ram de 6,1% para 9%. Pode-se inferir que os hospitais sentinelas passaram por 
um processo de capacitação para o início das notificações e os serviços que se 
cadastraram no sistema Notivisa pós-obrigatoriedade não realizaram nenhuma 
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capacitação para iniciar o processo de notificação. Isso pode trazer impactos à 
qualidade dos dados apresentados e, consequentemente, influenciar na classifi-
cação de algumas reações. 

A análise divulgada, relacionada ao componente envolvido na reação transfusio-
nal no ano de 2010, demonstra que houve uma prevalência do concentrado de 
hemácias (CH), perfazendo 70,9% das reações notificadas, sendo seguido pelo 
concentrado de plaquetas (CP), com 20,7%. Já o plasma fresco congelado (PFC) 
foi notificado em 7,1% das reações. 

No trabalho, foram encontrados dados similares aos divulgados pelo relatório da 
Anvisa, no qual os CH também apresentaram uma prevalência maior, nos dois 
anos estudados, com 72% e 77%, respectivamente, seguido do CP e do PFC. Cabe 
ressaltar que os dados sobre o Plasma Fresco Congelado apresentaram queda 
na comparação entre os anos estudados, o que pode estar relacionado com uma 
possível indicação desse hemocomponente mais restrita, assim como com um 
aumento da oferta de hemoderivados na rede pública, os quais apresentam resul-
tados terapêuticos mais adequados. 

Limitações 

Entre as limitações observadas no presente estudo citam-se: 

 ► A subnotificação, tendo em vista a coleta dos dados, está relacionada com 
um processo ativo que depende da interação entre vários atores, ou seja, os 
profissionais de saúde envolvidos no processo, a organização dos serviços, o 
cadastramento no Sistema Notivisa, a análise da Vigilância Sanitária Estadu-
al e da Anvisa pela Unidade de Biovigilância e Hemovigilância da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Ubehm/Anvisa); 

 ► A falta de qualidade dos dados informados, podendo gerar inconsistências 
e influenciar na análise dos dados, como a classificação incorreta de uma 
reação transfusional; 

 ► Capacidade restrita de generalização dos resultados encontrados nessa 
abordagem, pois o recorte ainda é insuficiente, principalmente devido à 
publicação da RDC 57 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
 SANITÁRIA, 2010) ter ocorrido num curto prazo em relação ao corte tem-
poral do estudo; 

 ► No banco de dados do sistema Notivisa, a organização das notificações é 
realizada por data de notificação e não por data de ocorrência da reação trans-
fusional, portanto se observaram dados referentes a um ano no sistema de 
notificações relacionados a eventos que ocorreram em anos anteriores, o que 
pode ser decorrente da prática do serviço em realizar busca ativa retrospectiva 
(MEDRONHO, 2004). 
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 ► Outro fator que influencia a acurácia dos dados é relacionado com a pu-
blicação da RDC 57 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
 SANITÁRIA, 2010) em meados de 2010, na qual se determina que os serviços 
tenham um prazo de seis (06) meses para se adequar às novas regulamen-
tações, portanto o impacto da obrigatoriedade, em relação às notificações no 
sistema Notivisa, somente é percebido no ano de 2011. 

 ► Não foram cruzados os dados referentes ao número de transfusões realizadas 
por cada serviço com os do sistema Hemoprod. Portanto, a inferência quanto 
ao comportamento de fontes silenciosas foi prejudicada pela existência de 
um viés relacionado à expectativa da incidência das reações transfusionais, 
de três casos a cada 1.000 transfusões realizadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo descreveu a frequência das reações transfusionais no estado do Rio de 
Janeiro nos anos de 2010 e 2011 notificadas no Notivisa tendo como cenário legal 
a publicação da RDC nº 57 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2010), que torna obrigatória a notificação das reações transfusionais. 

Os dados obtidos nos anos estudados, que representam o antes e o depois da 
obrigatoriedade da notificação, expressam um aumento do número de fontes 
notificadoras, que em 2011 representam 32,2% do total de unidades que realizam 
o ato transfusional e encontram-se presentes no cadastro da Superintendência de 
Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no ano 
de 2011. 

Também se pode afirmar que existe uma similaridade entre os achados no estudo 
e os dados divulgados pela Anvisa no seu relatório anual, porém com algumas 
diferenças que podem ser explicadas pela metodologia empregada no estudo, 
assim como pelas especificidades de uma análise local em comparação com as 
desenvolvidas em esfera nacional, principalmente num país com a dimensão, a 
diversidade cultural, social e econômica do Brasil. 

No entanto, este estudo representou uma aproximação com o tema, assim como 
permitiu a formulação de novas questões relacionadas a um problema identifica-
do numa perspectiva do país, que é a subnotificação das reações transfusionais. 

Algumas questões podem ser formuladas a partir dos resultados obtidos: 

a) Estará o acesso à internet garantido em todos os serviços que realizam 
transfusão sanguínea? 

b) O processo de cadastramento é realizado pelas fontes notificadoras com 
dificuldades e quais as dificuldades enfrentadas nesse processo? 

331

Descrição das reações transfusionais notificadas no sistema Notivisa nos anos de 2010 e 2011 no Estado do Rio de Janeiro
parte iv – gestão de risco em hemoterapia



c) O manuseio do sistema em todos os níveis impacta a notificação das rea-
ções transfusionais? 

d) A incorporação da cultura da notificação pode ser medida pela capacidade 
do sistema de produzir instrumentos normativos e/ou políticas relaciona-
das com o tema? 

e) A frequência apresentada neste estudo de aumento das fontes notificadoras 
continuará nos próximos anos? 

Espera-se com os resultados deste trabalho a construção de uma interface sobre o 
tema promovendo uma zona de embate entre o conhecimento técnico-científico 
estruturado e a prática dos serviços envolvidos, em todos os níveis do processo 
de notificação e investigação das reações transfusionais. O desafio posto está re-
lacionado à capacidade do SUS de modificar o modelo de atenção e caminhar na 
direção da implantação do modelo de vigilância em saúde. Para que essa modi-
ficação ocorra é necessário que os atores sociais envolvidos no processo tenham 
clareza da sua participação de maneira ativa. Além disso, é importante que a 
estrutura organizacional possa dar subsídios às práticas intersetoriais necessá-
rias para responder às demandas dos problemas atuais da saúde, o que inclui as 
questões ambientais. 

No caso específico das reações transfusionais, o seu conhecimento permite uma 
maior estruturação das ações de vigilância para uma prática hemoterápica mais 
segura em todo o ciclo do sangue. 
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INTRODUÇÃO 

Hemoterapia e hemovigilância 

A hemoterapia é uma especialidade médica que envolve procedimentos cada vez 
mais complexos, abrangendo múltiplas atividades e a participação de diferentes 
profissionais. O processo transfusional é extenso e envolve a coleta do sangue, a 
obtenção de hemocomponentes, o processamento, a análise e administração dos 
produtos. Diante das características dessa especialidade médica e da sua comple-
xidade, é plausível a hipótese de que vários riscos estão envolvidos na sua prática. 

A segurança, a eficácia e a qualidade da terapia transfusional são os principais 
alvos dos serviços de hemoterapia. Vários fatores contribuem para que a trans-
fusão de sangue esteja hoje tão segura: avanços na triagem do doador, melhoria 
da qualidade dos exames sorológicos com maior especificidade e sensibilidade, 
automatização dos sistemas, informatização dos serviços e melhoria das práticas 
transfusionais aliadas às ferramentas de gestão. 

Considera-se risco em medicina transfusional a probabilidade de um evento 
adverso ocorrer. Eventos adversos, por sua vez, são definidos como ocorrências 
inesperadas e indesejáveis durante, após a transfusão de sangue ou antes desta, 
podendo causar reações no doador ou receptor (CAMPOS; SANTOS, 2010). Eles 
geralmente são decorrentes de algum erro. 

O erro é uma ação ou omissão que implica o desvio de um plano, em decorrên-
cia de não se seguir o plano, seguir o plano errado ou não existir plano para ser 
seguido (HOFFMANN; ROHE, 2010). A maioria dos autores concorda que o erro 
em hemoterapia envolve uma falha ou desvio na execução de um procedimento 
operacional padrão (POP) (MOORE; FOSS, 2003). 

A fase pré-analítica do processo transfusional compreende todos os procedi-
mentos que antecedem a realização dos testes de compatibilidade e envolve o 
preenchimento do formulário de solicitação de transfusão, a coleta da amostra 
de sangue do paciente, a rotulagem da amostra de sangue, o encaminhamento 
e recebimento da amostra e o pedido de transfusão pelo setor de expedição do 
serviço de hemoterapia. Erros ocorridos nessa fase do processo preocupam, prin-
cipalmente os vinculados à identificação da amostra pré-transfusional, pois uma 
transfusão de sangue realizada no paciente errado pode trazer-lhe graves conse-
quências, inclusive colocando sua vida em risco. Assim como na administração 
de qualquer medicamento, a obediência ao princípio “Five Rights”, defendido por 
Michael Mutter, também se aplica à administração de sangue, componentes e 
derivados: paciente certo (right patient), medicação certa (right drug), tempo certo 
(right time), dose certa (right dose) e via certa (right route) (AUBUCHON, 2006). 

Muitos autores vêm discutindo os riscos da ocorrência de eventos adversos vin-
culados a erros, especialmente os relacionados à identificação dos pacientes no 
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momento da coleta de amostras de sangue para a realização das provas pré-trans-
fusionais ou no momento da infusão. Muitas possibilidades e situações são co-
nhecidas e descritas: amostra coletada do paciente errado, erro na rotulagem 
da amostra, troca na expedição do hemocomponente, infusão do hemocompo-
nente certo no paciente errado, entre outras (CALLUM et al., 2001; MURPHY; 
STANWORTH; YAZER, 2011).

Algumas considerações sobre a história da hemoterapia 

O foco na prevenção de erros e melhoria da segurança do paciente tem crescido 
em todas as áreas da medicina, e não é diferente na hemoterapia. Contudo, apesar 
da crescente qualidade e segurança da medicina transfusional, a realidade era 
bastante diferente há poucas décadas. Ao conhecer a história da hemoterapia, 
constata-se o quão jovem é essa especialidade e a rapidez com que se desenvolveu. 

A hemoterapia é a ciência que estuda o tratamento de doenças por meio da trans-
fusão de sangue. Historicamente, divide-se em dois grandes períodos. O pri-
meiro, denominado de período empírico, cujas primeiras referências remontam 
aos gregos e vai até 1900, é também conhecido como fase heroica. O segundo, 
conhecido como período científico, inicia-se a partir de 1900, quando surgem os 
primeiros experimentos científicos relacionados à transfusão. Na fase heroica, 
empírica, os gregos já relacionavam o sangue com força e vida. Os gladiadores 
romanos ingeriam sangue para ficarem mais fortes e corajosos. 

Em 1492, um fato marcou a história da transfusão de sangue (JUNQUEIRA, 
1979). O Papa Inocêncio VIII estava muito doente e, na tentativa de salvar-lhe a 
vida, seu médico indica a transfusão de sangue, que é realizada por meio da re-
tirada de sangue de três jovens saudáveis. Após a retirada do sangue, o primeiro 
candidato faleceu, talvez por ter-lhe sido retirada quantidade excessiva, porém o 
Papa melhorou um pouco. O sangue do segundo candidato foi transfundido em 
menor quantidade que o primeiro, sobrevivendo o jovem à experiência, porém o 
Papa teve febre alta, seus rins não funcionaram mais e em seguida faleceu, sem 
ter havido tempo de se utilizar o sangue do terceiro candidato. 

Em 1627, Willian Harvey descreveu a circulação sanguínea, descoberta, em 1569, 
por Andréa Cisalpino. Esse fato foi considerado a base verdadeiramente científi-
ca da transfusão. A partir de então, iniciaram-se várias experiências, em muitos 
países, estudando-se a transfusão em animais e em humanos, das mais diversas 
formas. Em 1667, a primeira transfusão foi feita, do sangue de um carneiro para 
um paciente portador de tifo, que faleceu quase imediatamente, após inúmeros 
efeitos colaterais, como vômitos, diarreia, urina escura, pulsação acelerada, entre 
outros. As tentativas seguintes foram de transfusão braço a braço, na qual um ser 
humano doava para outro. Essa terapia era aconselhada para socorrer pacientes 
acometidos de hemorragias graves. Devido ao grande número de insucessos, a 
prática ficou proibida durante 150 anos na Europa. 
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Em 1900, inicia-se a fase científica, com Landsteiner descobrindo os grupos san-
guíneos A, B, O. Em 1902, Decastello descobre o grupo AB. A partir daí, surgiu 
a ideia da transfusão de sangue mais segura, já que é possível compatibilizar o 
sangue entre doadores e pacientes. Essa prática é realizada até hoje, e o “Postu-
lado de Ottenberg” determina que um sangue só possa ser infundido em um 
paciente se o seu sangue não aglutinar o sangue do doador (GREENWALT, 1997).

O século XX marca uma era de prosperidade na medicina transfusional, que 
cresceu simultaneamente com as transformações políticas, sociais e econômicas, 
incluindo as guerras. Progressos nas áreas de sorologia, imunologia eritrocitá-
ria, preservação do sangue, coleta e infusão, preparação de hemocomponentes, 
criopreservação, biotecnologia, automação, tecnologia da informação e gestão de 
qualidade contribuíram para a hemoterapia chegar ao século XXI com mais se-
gurança e menos riscos. 

As práticas hemoterápicas tiveram outro marco na sua história com o advento 
da Aids, em 1981, e a posterior descoberta, em 1983, de que a doença poderia 
ser transmitida pelo sangue. O aparecimento da Aids demandou novos procedi-
mentos e gerou grandes mudanças na medicina transfusional. Hoje, imputa-se 
à descoberta da Aids o início de uma nova mentalidade na transfusão de sangue, 
hemocomponentes e hemoderivados, que induziu a investimentos e crescimento 
técnico, científico e gerencial nessa área médica. A autotransfusão como opção 
para a transfusão de sangue, o uso racional da transfusão com a avaliação do 
binômio custo/benefício, a realização de testes sorológicos de alta sensibilidade 
e especificidade, novas técnicas incluindo as moleculares, maior normatização 
e fiscalização por parte dos órgãos públicos, maior controle gerencial sobre os 
serviços de hemoterapia são alguns exemplos. 

Várias outras descobertas vão sendo progressivamente realizadas, levando a maior 
facilidade e segurança dos processos transfusionais, envolvendo melhorias na 
coleta, fracionamento, estocagem, testes imuno-hematológicos e sorológicos, con-
trole de qualidade. As práticas de gestão também passam a ser aplicadas e têm sido 
ferramenta importante para a garantia da qualidade e segurança transfusionais. 

A história da hemoterapia no Brasil 

Assim como no mundo, a hemoterapia no Brasil vem atingindo progressivamen-
te um grau de excelência. Em 1879, na fase empírica, existe o registro da Escola de 
Medicina do Rio de Janeiro, em que se discutem as experiências realizadas sobre 
a transfusão sanguínea e se a melhor transfusão seria a de animal para o homem 
ou entre seres humanos (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).

Já na era científica, encontram-se relatos de transfusões de sangue realizadas 
entre seres humanos, já com compatibilidade sanguínea definida e utilizando-se 
técnicas em que se improvisavam aparelhos para esse fim. 
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Logo surgem serviços especializados em transfusão e, em 1940, em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, a hemoterapia brasileira começa a se caracterizar como especia-
lidade médica. Mais profissionais passam a se interessar por ela, a especialidade 
começa a se desenvolver; novos serviços são criados ou ampliados. 

Em 1965, é formada a Comissão Nacional de Hemoterapia, resultante do grupo 
de trabalho criado pelo Ministério da Saúde para estudo e regulamentação da 
hemoterapia no Brasil. Por meio de decretos, portarias e resoluções, estabelece a 
doação de sangue voluntária e a necessidade de medidas de proteção de doado-
res e receptores, assim como disciplina o fornecimento de matéria-prima para a 
indústria de fracionamento do plasma. Desse modo, de 1964 a 1979, a hemote-
rapia contava com legislações e normatizações adequadas, mas era deficiente na 
fiscalização das atividades hemoterápicas e em formulação e execução de políticas 
de sangue consistentes. 

Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CONFERÊNCIA..., 1986) delineou 
as diretrizes da política de saúde do Estado, cujas diretrizes foram incorporadas, 
na quase totalidade, na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988a). A partir 
daí, o Ministério da Saúde tem adotado medidas para regulamentar os serviços 
de hemoterapia, por meio de portarias, normas e resoluções. A Portaria nº 07/80, 
de 30 de abril de 1980 (BRASIL, 1980), do Ministério da Saúde e da Previdência 
Social, cria o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados - Pró-Sangue, com 
o objetivo de organizar e estruturar os serviços de hemoterapia, de acordo com o 
grau de sua complexidade. 

Em 1998, quando o Ministério da Saúde foi estimulado a participar do relança-
mento do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBPQ), da Pre-
sidência da República (BRASIL, 2000), a meta mobilizadora nacional lançada 
foi “Sangue com garantia de qualidade em todo o seu processo até 2003”, que 
estabelece um marco importante na hemoterapia brasileira, o da mudança de 
comportamento dos doadores, passando pela humanização do atendimento, até 
a revisão dos procedimentos internos dos serviços de hemoterapia, com vistas a 
sua eficiência técnica. 

A implantação do Programa de Qualidade Total na Hemorrede também contri-
buiu significativamente para a redução do risco de contaminação pelo sangue e a 
garantia da qualidade do sangue e hemoderivados, humanização do atendimento 
a doadores e usuários e melhoria da gestão. Também, o “Manual de Acreditação 
das Organizações Prestadoras de Serviços de Hemoterapia” foi desenvolvido pela 
Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (SBHH) e reconhecido pela 
Anvisa e Ministério da Saúde, tendo como cerne o processo educacional, que 
permite o aprimoramento contínuo da instituição. 

A evolução da hemoterapia foi progressiva e vários fatos colaboraram para 
isso: o crescente desenvolvimento da genética molecular, aplicação de novas 
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 metodologias aos estudos imunológicos e sorológicos, a renovação de equipa-
mentos, a automação e informatização dos serviços, o surgimento de novas te-
rapias celulares e a implantação de sistemas da qualidade (GREENWALT, 1997, 
PERKINS; BUSCH, 2010).

Atualmente, pode-se constatar o crescente número de bancos de sangue no Brasil 
que buscam processos administrativos adequados, documentados e seguros, com 
busca da melhoria contínua e controle dos seus processos. Todavia, num país de 
dimensões continentais como o Brasil, com tantas diversidades geográficas, cul-
turais, sociais e políticas, ainda se está distante de alcançar a qualidade desejada 
na hemoterapia em todos os serviços do país. É possível identificar serviços com 
grande limitação de recursos, sejam materiais, humanos ou de área física. Grande 
parte dos serviços de hemoterapia ainda luta para atender às exigências legais e 
a implementação da gestão de qualidade ainda não é uma realidade. Algumas 
“ilhas de excelência” exercem uma medicina transfusional de ponta, com reco-
nhecimento internacional. Nesses serviços, a cultura da gestão está implantada 
e sedimentada, reforçando a importância da ferramenta gerencial na garantia da 
qualidade e segurança transfusionais. 

Todas essas situações podem ser prevenidas por rigorosos critérios de aceitação 
de amostras, o que reduz o risco de eventos adversos decorrentes da transfusão. 

O Hemocentro Regional de Campos 

O Hemocentro Regional de Campos (HRC), único serviço de hemoterapia na 
cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, atende às redes pública e privada do mu-
nicípio. É o serviço de referência em hemoterapia para a região norte e noroeste 
do estado do Rio de Janeiro, abrangendo dezesseis municípios vizinhos. Assim, 
recebe amostras pré-transfusionais procedentes de 36 diferentes serviços de saú-
de. A diversidade de serviços, com diversos graus de complexidade e estrutura 
organizacional, é uma característica do atendimento hemoterápico prestado pelo 
HRC. Essa particularidade dificulta o controle sobre a fase pré-analítica do proces-
so transfusional e é motivo de preocupação quanto ao risco aumentado de erros 
nessa fase do processo. 

O HRC presta atendimento hemoterápico às 36 instituições mediante a assina-
tura de um termo de compromisso no qual as unidades de saúde se comprome-
tem a encaminhar pedidos de solicitação de transfusão completa e corretamente 
preenchidos, assinados e carimbados, exclusivamente, por médico com vínculo 
estável com a instituição solicitante (contratualmente denominada compromis-
sária), acompanhados da amostra do paciente. A compromissária obriga-se a en-
caminhar amostra de sangue do paciente, coletada em tubo próprio com EDTA, 
volume 05 ml, identificado com nome completo do paciente (exatamente igual 
ao da solicitação), prontuário/registro, data da coleta da amostra, identificação do 
profissional que realizou a coleta da amostra, atendendo às exigências técnicas 
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e legais (AGÊNCIA NACIONAL ..., 2011a). Os testes laboratoriais para a seleção 
dos hemocomponentes são realizados pelo HRC. 

Os produtos devem ser transportados, segundo as normas técnicas, em caixas 
isotérmicas de poliuretano, usadas exclusivamente para esse fim, devendo a com-
promissária garantir as condições necessárias para que o sangue e hemocompo-
nentes cheguem ao seu destino com a maior brevidade possível e em condições 
seguras. 

Dessa forma, o HRC não atua na fase pré-analítica da transfusão de sangue, que 
envolve exatamente o preenchimento da solicitação de transfusão, a coleta da 
amostra e o encaminhamento ao serviço de referência. Essa etapa é crítica para a 
segurança e qualidade do processo transfusional. É imprescindível que possíveis 
erros sejam reconhecidos e corrigidos em tempo hábil para evitar a ocorrência de 
eventos adversos e permitir que medidas corretivas e preventivas sejam adotadas. 

O setor de hemovigilância do HRC, implantado em 2010, entre outras atribui-
ções, coordena as ações de análise, conclusão e notificações dos eventos adver-
sos. A hemovigilância é reconhecidamente uma ferramenta indispensável para 
a melhora da qualidade e segurança da transfusão de sangue (VRIES; FABER; 
STRENGERS, 2011).

A observação da ocorrência de erros de identificação de amostras, especialmente 
a troca de pacientes no momento da coleta da amostra pré-transfusional, chamou 
atenção à coordenação técnica do HRC. A frequência de informações discordan-
tes, preenchimento de dados errados ou incompletos também despertavam a 
atenção sobre a possibilidade de o serviço compatibilizar hemocomponentes para 
outro receptor que não o solicitado no formulário em questão. 

A transfusão de sangue é um recurso terapêutico fundamental na prática médica 
atual, essencial em muitos tratamentos. Os serviços de hemoterapia se respon-
sabilizam por fornecer um suprimento de sangue adequado e com o máximo de 
segurança. Os riscos associados à transfusão de hemocomponentes derivam do 
sangue em si, mas também dos processos inerentes a sua obtenção, processa-
mento e infusão. 

Reconhecidamente, muitas são as situações que podem induzir a troca de pacien-
tes, desde o preenchimento do pedido de solicitação transfusional até a instalação 
do hemocomponente. Algumas possibilidades relatadas na literatura médica são: 

 ► Identificação incorreta do paciente no momento da flebotomia;

 ► Identificação correta do paciente no momento da flebotomia, mas amostra 
rotulada incorretamente; 

 ► Aliquotagem da amostra identificada corretamente para outro tubo incorre-
tamente identificado; 
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 ► Testagem correta da amostra, mas erro no momento da transcrição do 
resultado; 

 ► Realização correta dos testes, registros corretos, mas erro no momento de 
rotular o hemocomponente e

 ► Administração do hemocomponente correto no paciente errado. 

O reconhecimento e a discussão dos erros ocorridos, correlacionando-os com 
os fatores associados, são de grande valia para sua prevenção e/ou redução. O 
principal foco refere-se a estratégias para a redução dos riscos, sendo um ponto 
fundamental a correta identificação do paciente para a coleta de amostras de san-
gue pré-transfusionais (CAMPOS; SANTOS, 2010).

A gestão da qualidade no século XX 

A preocupação com a qualidade de bens e serviços remonta à era medieval. Do 
final do século XIII ao início do século XIX, os artesãos na Europa se preocupa-
vam em obter a qualidade dos produtos e/ou serviços produzidos. Naquela época, 
um homem fazia um produto do início ao fim e nenhum produto era exatamente 
igual a outro. Os artesãos se organizavam em associações para produzir os produ-
tos manufaturados. A produção era reduzida e o preço dos produtos ou serviços 
limitava o seu acesso a uns poucos consumidores privilegiados. 

A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas, 
com profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Inicia-
da na Inglaterra, em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do 
século XIX. A máquina foi progressivamente substituindo o trabalho do homem, 
que iniciou profundas mudanças no seu estilo de vida e estrutura de trabalho. 
Os trabalhadores passam a controlá-las, perdem o controle da produção de forma 
integral e dominam apenas uma parte do processo produtivo. Em 1776, James 
Watt desenvolve a máquina a vapor, que substitui a força de trabalho humana. 
O trabalho é rotineiro e padronizado e ocorre a divisão do trabalho entre aqueles 
que pensam (gerentes, administradores, engenheiros) e os que executam (ope-
rários). Nesse período, surgem as primeiras iniciativas de criação de um sistema 
de medidas e normas industriais. No entanto, foi no início do século XX que a 
moderna administração de empresas se consolidou, tendo como base os traba-
lhos de Fayol e de Taylor. Frederick Winston Taylor é o criador da administração 
científica, que se baseia na observação, medição, análise, melhoria das tarefas e 
incentivos dos profissionais mais produtivos. Em sua obra Princípios da Admi-
nistração Científica, em 1911, Taylor divulga que a gerência é responsável pelo 
planejamento, seleção de trabalhadores e por determinar a melhor maneira de 
realizar um trabalho. 

No entanto, o estímulo à divisão do trabalho e à especialização prejudicava a rela-
ção e colaboração entre as pessoas. O foco era o trabalho e as relações humanas 
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eram relegadas ao segundo plano. Mas inicia-se a partir daí um novo estágio na 
história da qualidade, o das relações humanas. 

Os estudos dos fatores psicológicos e humanos na gerência e administração das 
organizações levaram à análise dos interferentes no desempenho profissional e 
aspectos como o papel da liderança, atividades de equipe, frustrações e compen-
sações no trabalho. 

Na década de 1920, o estatístico Walter Shewhart introduz os conceitos de contro-
le estatístico de processos e de ciclo de melhoria contínua, iniciando a revolução 
da qualidade. Essa revolução tem sua maior expressão com os chamados “gurus 
da qualidade”, W. Edwards Deming (1900-1994), Joseph Juran (1904-2008), Philip 
Crosby (1926-2001), Armand V. Feigenbaum (1922), Kaoru Ishikawa (1915 - 1989) 
e Genichi Taguchi (1924), que contribuíram com estudos e teorias que ainda são 
aplicadas na atualidade. 

Walter Shewart percebeu que quem gerava a qualidade não eram os inspetores, 
mas o processo produtivo. Aplicando técnicas de estatística sobre o processo, 
desenvolveu o método denominado CEP - Controle Estatístico de Processos. O 
método considerava que se fossem identificadas as causas dos desvios sistemá-
ticos, os processos estariam controlados e apenas as variáveis aleatórias persis-
tiriam. Utilizando técnicas de amostragem, o CEP funcionava como ferramenta 
de controle de qualidade. Também na década de 20, Shewart introduz o conceito 
de ciclo de melhoria contínua baseado na execução cíclica e sistemática de quatro 
etapas para a análise de um problema: planejar (PLAN), executar (DO), examinar 
(CHECK) e agir (ACT). É o conhecido ciclo PDCA, amplamente utilizado até hoje. 

A Segunda Guerra Mundial contribuiu decisivamente para disseminar e expan-
dir o processo de gestão da qualidade. A produção de armamentos em número e 
qualidade suficientes exigia uma grande produção padronizada e eficiente. Nos 
anos 40 e 50, o Japão precisava reconstituir sua economia, arrasada no pós-guerra. 
Os trabalhos de Winston Edwards Deming, Joseph M. Juran e Armand V. Feigen-
baum foram fundamentais nesse processo. 

Convidado para ir ao Japão, Deming aplica e divulga o controle estatístico dos 
processos e o ciclo de melhoria contínua, idealizados por Shewart. Esse ciclo 
passa a ser conhecido como Ciclo de Deming ou Ciclo PDCA, sistematizando as 
abordagens para solucionar os problemas organizacionais. Deming resume os 
seus ensinamentos em catorze pontos: 

1. Crie constância de propósito para a melhoria do produto e do serviço. 

2. Adote a nova filosofia. Qualidade tem de se tornar a nova religião. 

3. Deixe de depender de inspeção maciça. 

4. Acabe com a prática de fazer negócios apenas pelo preço. 
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5. Aperfeiçoe constantemente e para sempre o sistema de produção e de serviço. 

6. Institua o treinamento e o retreinamento. 

7. Institua a liderança. Liderar é a tarefa do gerente. 

8. Elimine o temor. 

9. Derrube as barreiras entre os diversos setores da empresa. 

10. Elimine slogans, exortações e metas. 

11. Elimine quotas numéricas. 

12. Remova as barreiras ao orgulho pelo trabalho bem feito.

13. Institua um vigoroso programa de educação. Estimule a formação e o 
autoaprimoramento de todos. 

14. Aja. Tome a iniciativa para realizar a transformação. 

Juran se junta a Deming na consultoria em gestão da qualidade e é quem pri-
meiramente aborda a questão do custo da não qualidade. Ele enfatiza o quanto 
a organização perde em função de defeitos na produção representados pelo re-
trabalho e sobretrabalho, além da insatisfação dos clientes com os produtos de 
baixa qualidade. Ele também sugere a implementação de sistemas da qualidade 
por meio de três etapas distintas: planejamento, controle e melhoria. 

Mas coube a Armand Feigenbaum a introdução do conceito de Qualidade Total, 
dando uma abordagem sistêmica à questão, sendo o objetivo principal de toda a 
organização, da alta administração aos setores operacionais. A gestão da quali-
dade total pode ser definida como um conjunto integrado e sistêmico de proce-
dimentos que visam coordenar todos os processos de uma organização, com o 
objetivo de melhorar continuamente a qualidade de produtos e de serviços, dentro 
de um enfoque preventivo. 

Assim, novas e distintas abordagens foram surgindo e incorporadas aos conceitos 
de gestão de qualidade que progressivamente se consolidou e evoluiu. Tudo isso 
para atender a um mercado cada vez mais competitivo, clientes cada vez mais 
exigentes, leis e códigos do consumidor que amparam esses conceitos e, princi-
palmente, a necessidade de as empresas produzirem mais e melhor, com custos 
menores. A busca da qualidade passou a ser um diferencial para as empresas que 
oferecem serviços ou produtos. 

A história da qualidade nos serviços de hemoterapia 

Foi no século XX que a preocupação com a qualidade na saúde tornou-se mais 
intensa. As transformações que ocorreram no Japão nesse período interferiram 
de forma bastante consistente na área da saúde. 
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O hospital como organização especializada em tratamento de pacientes já tem sua 
concepção desde a época de Hipócrates (460-351 a.C.). Ele defendia a ideia de que 
o corpo humano era uma unidade viva, regulada e harmonizada e só era possível 
conhecê-lo pelo conhecimento integral do corpo humano. Desde então, os hos-
pitais vêm passando por mudanças com o propósito de melhorar cada vez mais 
a assistência. O progresso da ciência, o emprego de tecnologias cada vez mais 
avançadas, as mudanças sociais, a sociedade mais exigente e consciente de seus 
direitos, tudo contribuiu para o desenvolvimento de políticas de gestão que per-
mitissem o maior e melhor controle dos processos, com redução de custos e ga-
rantia da qualidade dos serviços prestados e consequente satisfação dos clientes. 

A hemoterapia no Brasil acompanha a história da especialidade nos países desen-
volvidos, graças ao pioneirismo de profissionais como Pedro Clóvis Junqueira e 
Osvaldo Mellone. 

Inicialmente, as transfusões de sangue eram realizadas pelos cirurgiões ou anes-
tesistas para maior segurança de seus atos cirúrgicos. Pouco a pouco se foi dife-
renciando como especialidade e, então, saiu das mãos daqueles especialistas para, 
com a criação dos bancos de sangue, posteriormente denominados serviços de 
hemoterapia, tornar-se um procedimento privativo de especialistas hemoterapeu-
tas (SARAIVA, 2005).

Na concepção atual, consideram-se os serviços de saúde organizações que ofere-
cem serviços e/ou produtos, mas que têm características bastante particulares. 
Possuem uma estrutura bastante complexa, especialmente por coexistirem dife-
rentes práticas profissionais interdisciplinares. O objetivo comum deve ser a ofer-
ta de produtos e serviços de qualidade que atendam às expectativas e necessidades 
da sociedade. A hemoterapia é ainda mais complexa, pois a qualidade inicia-se 
no processo de captação de doadores e estende-se até o receptor do sangue, com 
garantia da rastreabilidade dos produtos derivados do sangue desde o processo 
inicial até o processo final (OLIVEIRA et al., 2006)

A implantação de sistemas da qualidade é amplamente reconhecida como um 
componente crítico na gestão dos serviços médicos assim como nos serviços de 
hemoterapia. O objetivo principal da medicina transfusional é garantir a segu-
rança e qualidade em todos os aspectos do processamento do sangue coletado e 
do cuidado ao paciente. 

A participação do Ministério da Saúde e dos órgãos governamentais de vigilância e 
fiscalização é reconhecidamente um fator que contribui para a evolução da prática 
transfusional. A hemoterapia é a especialidade médica mais regulamentada. Es-
pecialmente a partir da década de 1980, com o advento da Aids, a legislação é mais 
um impulso no caminho das boas práticas em laboratórios e serviços de saúde. 
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Apenas em 1988, a Lei no 7.649 (BRASIL, 1988b) estabelece a obrigatoriedade do 
cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames labora-
toriais no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças, e dá outras 
providências. Em 2001, uma grande vitória foi a Lei nº 10.205 (BRASIL, 2001), 
conhecida como “Lei Betinho”, que regulamenta a coleta, processamento, estoca-
gem, distribuição e aplicação do sangue e seus hemoderivados. A partir da década 
de 1980, várias portarias, resoluções e decretos regulamentam normas técnicas 
e gerenciais com a intenção de garantir a qualidade do processo transfusional. 

O Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados - Pró-Sangue, na qualidade de 
Programa Especial, efetiva a participação do Ministério da Saúde na formulação 
da política e da gestão da hemoterapia nacional definindo seus objetivos e suas 
ações básicas (BRASIL, 2000).

Com o advento do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o Brasil se adéqua para 
responder às suas exigências na área da hemoterapia e, dessa forma, aprova re-
soluções que regulamentam os níveis de complexidade dos serviços conforme as 
características da organização nacional. 

Em consequência, os serviços de hemoterapia passam a se organizar como uma 
rede, de acordo com os diferentes graus de complexidade, integrando a rede he-
moterápica nacional. 

Em 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespú-
blica) foi lançado, com a atribuição de implementar ações de governo que se 
destaquem pela gestão eficiente com melhor aproveitamento de recursos e por 
uma nova forma de administrar, que seja essencialmente profissional e voltada 
aos interesses da sociedade (BRASIL, ©2014).

A Portaria no 1.353/GM/MS, de 13 de junho de 2011, norma que define o regu-
lamento técnico dos procedimentos hemoterápicos, apresenta, no seu capítulo 
II - Da Garantia da qualidade, os princípios gerais do sistema da qualidade que 
determina que “o serviço de hemoterapia deve dispor de políticas e ações que 
assegurem a qualidade dos produtos e serviços garantindo que os procedimentos 
e processos ocorram sob condições controladas” (BRASIL, 2011).

Assim, todas as atividades relacionadas à transfusão de sangue devem ser con-
troladas e os cuidados com a qualidade dos produtos e serviços não se pode ater 
apenas às questões técnicas laboratoriais, mas a todo o processo, desde o atendi-
mento ao doador até a infusão do hemocomponente. 

A gestão da qualidade em hemoterapia é hoje uma estratégia de administração 
na qual recursos técnicos e gerenciais são usados para criar uma consciência de 
qualidade em todos os processos organizacionais. O principal foco da medicina 
transfusional refere-se às estratégias de redução de riscos, o que determina a 
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utilização de ferramentas de gestão para a detecção do risco, seu relato, avaliação 
e prevenção. 

JUSTIFICATIVA 

A elaboração deste projeto de monografia visou discutir a gestão de risco, com 
foco nos erros relacionados com as amostras pré-transfusionais, contribuindo 
para o reconhecimento e entendimento da importância do sistema da qualidade 
na medicina transfusional. 

A importância de se discutir o tema se deve ao fato de a transfusão de sangue ser 
uma terapia essencial e imprescindível na medicina moderna, porém associada 
a riscos significativos, na maioria das vezes decorrentes de erros. Embora eles 
possam ocorrer em todas as fases do processo transfusional, o principal motivo 
se deve à identificação errada do paciente e/ou da amostra de sangue periférico 
coletada para a realização das provas pré- transfusionais (CALLUM et al., 2001; 
CUMMINS, 2007).

A proposta de descrever os erros relacionados à identificação das amostras, cor-
relacionando-os com alguns fatores que supostamente contribuiriam para a sua 
ocorrência, visa proporcionar um melhor entendimento e condução das ações de 
melhoria do processo transfusional no HRC. 

Assim, identificar as principais causas de erro na identificação das amostras 
pré-transfusionais, encaminhadas ao Hemocentro Regional de Campos, permitiu 
o maior conhecimento do problema, conhecendo a real dimensão e interferência 
na prática transfusional local. Isso poderá contribuir para melhorar a organização 
e o planejamento das ações preventivas, além de fortalecer e justificar a implan-
tação da gestão de risco nesse serviço. 

A grande preocupação da população ainda é a possibilidade da transmissão de do-
enças infecciosas por transfusão de sangue, mas, atualmente, os eventos adversos 
não infecciosos são muito mais frequentes. O risco de uma transfusão errada é 
muitas vezes maior que o risco de transmissão de HIV ou Hepatite C pelo sangue 
(MURPHY; STANWORT; YAZER, 2011), o que reforça a importância do tema. 

A partir de 2003, o Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, segundo 
maior serviço público de coleta e transfusão do estado do Rio de Janeiro, iniciou 
a implantação da gestão da qualidade, quando se passou a ter maior controle do 
processo transfusional, em todas as suas fases. Em 2005, obteve a certificação ISO 
9001/2000, cujo escopo abrange todo o processo de atendimento ao doador, desde 
o cadastro até a coleta de sangue.
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Ao longo desse tempo, os princípios da qualidade se estenderam a todos os outros 
setores do serviço, inclusive o setor de expedição de hemocomponentes, onde era 
possível constatar várias situações não conformes referentes à fase de expedição 
de hemocomponentes, relacionadas ao encaminhamento das solicitações transfu-
sionais, amostras pré-transfusionais, processamento das amostras no laboratório 
e em vários momentos desse processo que envolve desde o recebimento da amos-
tra até a liberação do sangue. Reconhecendo a importância de se identificarem 
e analisarem essas situações e, consequentemente, definir ações preventivas e 
corretivas, o hemocentro iniciou a discussão acerca da possibilidade de estabele-
cer as situações de erro de identificação das amostras, como indicador de risco. 

Em janeiro de 2010, ficou determinado que o setor de expedição de hemocompo-
nentes do Hemocentro Regional de Campos passaria a registrar toda e qualquer 
não conformidade relacionada às amostras pré-transfusionais encaminhadas. 

A partir dessa observação, melhor aproveitando as ferramentas disponíveis e im-
plementando novas ações e procedimentos, o Hemocentro de Campos iniciou o 
gerenciamento do risco nessa etapa da transfusão de sangue, contribuindo para 
a segurança do processo transfusional. 

Os dados obtidos e sua discussão sobre eles reforçam a relevância e a atualidade 
do assunto, confirmando a importância da introdução do conhecimento e das 
ferramentas de gestão na condução dos serviços de hemoterapia. 

Pretendeu-se, portanto, discutir a importância da implantação da gestão de risco 
nessa fase do processo transfusional como uma forma proativa para redução ou 
eliminação do risco. Esse foi o foco principal e se refere às estratégias do ponto 
de vista organizacional e funcional, visando definir condutas e práticas para a 
correta identificação do paciente no que tange à coleta de amostras de sangue e 
administração dos hemocomponentes. 

OBJETIVOS

Geral: 

 ► Contribuir para a implantação da gestão de risco no Hemocentro Regional 
de Campos a partir da análise dos erros de identificação das amostras de 
sangue encaminhadas para a realização das provas pré-transfusionais, no 
ano de 2010. 
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Específicos:

 ► Descrever os tipos de erros de identificação de amostras pré-transfusionais, 
classificados como preenchimento incompleto, amostra trocada e informação 
discordante. 

 ► Analisar fatores associados aos erros de identificação, como o hospital e o 
setor em que o paciente encontra-se internado, sexo, idade, horário de recebi-
mento da amostra no HRC, tipo de transfusão (programada, rotina, urgência 
ou emergência) e hematócrito. 

 ► Identificar os principais pontos para intervenções ou ações educativas e 
preventivas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo seccional descritivo sobre os erros de identificação das 
amostras de sangue encaminhadas ao Hemocentro Regional de Campos, para a 
realização dos testes de compatibilidade pré-transfusionais, no ano de 2010. 

População alvo 

O trabalho analisa todas as amostras pré-transfusionais recebidas pelo Hemocen-
tro Regional de Campos, no período de janeiro a dezembro de 2010. 

O Hemocentro de Campos atende, em média, 10.000 pedidos de transfusão 
anualmente, o que resulta na transfusão de Concentrados de Hemácias, na sua 
maioria, além de Concentrado de Plaquetas e Plasma Fresco congelado. Nesse 
sentido, as amostras de sangue, provenientes de 36 hospitais, são encaminhadas 
para realização das provas de compatibilidade pré-transfusionais. 

Casuística 

Um banco de dados contendo a relação de todas as amostras que apresentaram 
algum tipo de erro de identificação, no período de janeiro a dezembro de 2010, 
foi confeccionado. Todas as amostras recebidas com seus respectivos rótulos fo-
ram examinadas de acordo com os vários parâmetros selecionados: sexo, idade, 
hospital, localização do paciente, tipo de erro, horário de atendimento e tipo de 
transfusão. 
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Instrumento 

Todos os dados estudados foram obtidos a partir do programa Hemovida, dos for-
mulários de solicitação transfusional encaminhados e do “livro de ocorrências” do 
setor de expedição de sangue e hemocomponentes do Hemocentro Regional de 
Campos. A tabulação e a análise dos dados foram feitas pelo programa EpiData 3.1. 

O Hemovida é um programa informatizado, disponibilizado pelo Datasus, desen-
volvido especificamente para bancos de sangue, com o objetivo de informatizar 
todo o ciclo de doação de sangue, desde a captação até a distribuição dos hemo-
componentes, controlando cada etapa do processo. O programa permite integrar 
todas as atividades do processo do ciclo do sangue, com diversas funcionalidades, 
como (BRASIL, ©2008):

 ► Possibilita o cadastramento de doador, dados sobre histórico de doenças; 
transfusões de sangue, pré-triagem, coleta, fracionamento, imuno-hemato-
logia, sorologia e distribuição; 

 ► Informa sobre coleta e processamento do sangue, distribuição, transfusão e 
descarte de hemocomponentes; 

 ► Identifica por código de barras as bolsas coletadas, processadas e distribuídas; e

 ► Supervisiona a infusão de hemoderivados. 

Por meio do Hemovida, acessam-se todos os dados cadastrais do doador, como 
data de nascimento, sexo, endereço, profissão, nível de escolaridade, entre outros, 
além do tipo de doação, se espontânea, de reposição ou dirigida. Também é regis-
trado o tipo de doador, se de primeira vez, de repetição ou autólogo. O Hemovida 
também permite o registro e rastreabilidade de toda a produção hemoterápica 
do serviço, ou seja, os hemocomponentes produzidos, o tipo sanguíneo ABO e 
RH, pesquisa de anticorpos irregulares e pesquisa de hemoglobina S em todas 
as unidades de sangue coletado. 

A partir do formulário de solicitação de transfusão, as informações referentes ao 
receptor são transcritas para o programa Hemovida. Os formulários de solicita-
ção de transfusão devem estar correta e completamente preenchidos com nome 
completo do paciente sem abreviaturas, data de nascimento, sexo, idade, número 
do prontuário ou registro do paciente, número do leito (no caso de paciente in-
ternado), diagnóstico, hemocomponente solicitado (com o respectivo volume ou 
quantidade), modalidade da transfusão, resultados laboratoriais que justifiquem 
a indicação do hemocomponente, data, dados do médico solicitante (nome com-
pleto, assinatura e número do CRM), dados do paciente, como: peso do paciente 
(quando indicado), antecedentes transfusionais, gestacionais e de reações à trans-
fusão quando relatados pelo paciente ou médico. 
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No “livro de ocorrências” do setor de expedição de hemocomponentes, foram 
relatadas todas as não conformidades ou situações excepcionais que ocorreram 
durante o período de trabalho das equipes. Dessa forma, toda requisição fora dos 
padrões descritos no parágrafo anterior, incompleta, ilegível ou rasurada, não 
foi aceita pelo serviço de hemoterapia e a ocorrência foi anotada nesse livro. O 
mesmo ocorreu com relação aos tubos da amostra de sangue que devem ser rotu-
lados no momento da coleta, com o nome completo do receptor sem abreviaturas, 
número de identificação do paciente, identificação do coletor e data da coleta, 
sendo recomendável a identificação por código de barras ou etiqueta impressa. Os 
dados contidos na solicitação transfusional devem estar de acordo com os dados 
que constam do tubo da amostra. Os tubos não corretamente identificados não 
foram aceitos pelo serviço de hemoterapia. Os erros de identificação das amos-
tras pré-transfusionais foram relatados, assim como as atitudes tomadas frente 
a essas situações. 

Variáveis 

Foram utilizadas oito variáveis para a confecção de uma tabela, por meio do pro-
grama Excel, na qual as várias situações de erro de identificação com as variáveis 
em questão foram relacionadas. As variáveis consideradas foram: sexo, idade, hos-
pital, hematócrito, localização do paciente de acordo com a clínica em que estava 
internado (setor), horário do recebimento da amostra no Hemocentro Regional 
de Campos, tipo de erro, modalidade da transfusão (programada, de rotina, de 
urgência ou de emergência). 

Todas as instituições que encaminham amostras de sangue para a realização das 
provas pré-transfusionais no Hemocentro Regional de Campos foram codificadas 
numericamente e selecionadas de acordo com o hospital em que o paciente estava 
internado. Para fins de computação dos dados na tabela, manteve-se a mesma 
numeração/codificação de cada uma dessas instituições cadastradas no HRC. 

A localização do paciente se refere ao setor clínico no qual estará internado, assim 
definido: clínica médica, pediatria, UTI Geral, UTI pediátrica, Clínica cirúrgica, 
Ortopedia, Obstetrícia, DIP - Departamento de Doenças Infecciosas, Oncologia, 
Emergência. O horário do recebimento das amostras foi definido como manhã, 
tarde e noite, considerando os intervalos de 7h às 13h, 13h às 19h e de 19h às 7h, 
respectivamente. 

Os erros relacionados à identificação das amostras foram assim classificados: 

a) Preenchimento incompleto - trata-se da falta de algum dos dados de iden-
tificação cuja informação no formulário de solicitação transfusional é obri-
gatória. Nome completo do paciente sem abreviaturas, data de nascimento, 
sexo, idade, número de prontuário ou registro do paciente, número do 
leito, diagnóstico, hemocomponente solicitado, modalidade de transfusão, 
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resultados laboratoriais que justifiquem a indicação do hemocomponente, 
data, dados do médico solicitante. Essas informações colaboram para ga-
rantir a correta identificação do paciente, pois são meios de verificação da 
concordância dos dados constantes nos documentos impressos, rótulos e 
registros atuais e anteriores. 

b) Amostra trocada - amostra coletada de paciente diferente daquele especifi-
cado na requisição transfusional. Esse erro é reconhecido, na maioria das 
vezes, no início do processo de preparação e tipagem sanguínea pré-trans-
fusional. Ao receber uma solicitação de transfusão de hemocomponentes, 
a primeira conduta é a verificação do histórico transfusional do paciente, 
ou seja, verifica-se se o paciente já foi previamente atendido pelo HRC 
e, portanto, já tem estudo imuno-hematológico realizado. Em seguida, 
prossegue-se com a realização dos testes imunológicos pré-transfusionais, 
partindo da tipagem sanguínea da amostra encaminhada. Ao determinar 
a classificação sanguínea nessa amostra em questão, constata-se que a ti-
pagem é diferente da constante nos registros anteriores do paciente, o que 
suscita algumas considerações. 

c) Informação discordante: trata-se de informação(ões) constante(s) no rótu-
lo do tubo diferente(s) da(s) constante(s) no formulário de solicitação de 
transfusão ou informação(ões) constante(s) no formulário de solicitação 
transfusional discordante(s) da(s) encontrada(s) após realização dos testes 
pré-transfusionais (por exemplo: tipo sanguíneo informado no pedido de 
transfusão diferente do constatado na classificação da amostra encaminhada).

Análise de dados 

Os dados foram coletados e consolidados em uma tabela formato Excel (Tabela 1) 
elaborando-se um banco de dados que foi disponibilizado também em EpiData 
3.1. O EpiData é um aplicativo que deve ser utilizado para a informatização de 
dados que já foram coletados e que serão submetidos a explorações, tabulações 
e análises. 

Um aspecto fundamental desse programa é a facilidade/simplicidade para a exe-
cução da entrada de dados. O aplicativo permite elaborar dados simples como um 
único questionário, assim como situações mais complexas, como questionários e 
bancos relacionados e possui uma variedade muito grande de funções e controles 
na entrada que dá muita maleabilidade à manipulação de dados nessa etapa. Não 
há limites definidos para a quantidade de registros que podem ser armazenados 
no EpiData®, nem o tamanho de arquivo com que se consegue trabalhar (apesar 
de o arquivo de controle ser limitado a 64 kB). O EpiData® trabalha com arquivos 
de texto simples (editáveis pelo bloco de notas) e os converte no formulário de 
entrada de dados. O princípio é baseado no programa Epi Info versão 6, do qual 
implementou-se a estrutura de arquivos em ambiente Windows e enfocado na 
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documentação da base de dados (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; INSTITUTO 
DE PESQUISAS CLÍNICAS EVANDRO CHAGAS, 2007).

Gráficos e tabelas de distribuição de frequência absoluta e relativa, bem como de 
dispersão segundo os três tipos de erro transfusional, foram elaborados utilizan-
do-se o programa MedCalc 12.2.1 (LAURITSEN; BRUUS; MYATT, 2002). Foram 
estimadas possíveis diferenças percentuais na frequência de erros segundo va-
riáveis categóricas (sexo, setor de internação) utilizando o teste de qui-quadrado 
(dicotômicas) e variáveis contínuas paramétricas (idade) pelo teste Anova e não 
paramétricas (hematócrito) pelo teste Kruskal Wallis. 

Considerações éticas 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP-Fiocruz), pela Plataforma Brasil, número do 
CAAE: 02179612.4.0000.5244. 

Foram tomadas precauções relativas ao anonimato de pacientes. Não foram rea-
lizadas entrevistas nem com pacientes nem com funcionários, o banco de dados 
é anônimo e extraído de registro rotineiro do hemocentro e banco de dados He-
movida disponibilizado pelo Datasus. 

Não se aplica critério para suspensão do estudo, uma vez que não houve contato 
com pacientes e o atendimento prévio ocorreu a despeito do andamento des-
se projeto. Não ocorreu, também, convênio de cooperação estrangeira, envio de 
amostras biológicas para o exterior, pedido de patente nem coleta e/ou armaze-
namento de amostras biológicas. 

O levantamento dos dados relacionados aos erros de identificação das amostras 
encaminhadas ao Hemocentro Regional de Campos foi autorizado pelo Termo 
de Consentimento da presidência da Fundação Municipal de Saúde, à qual esse 
Hemocentro está subordinado. 

RESULTADOS 

A partir de 2003, quando o HRC iniciou os trabalhos em busca da implantação da 
gestão de qualidade, várias situações não conformes relacionadas ao encaminha-
mento das solicitações de transfusão e respectivas amostras pré-transfusionais 
foram observadas. Os profissionais do setor de expedição de hemocomponentes 
do HRC, laboratório onde as solicitações e amostras pré-transfusionais são rece-
bidas e os testes de compatibilidade são realizados, já envolvidos na cultura da 
qualidade, passaram a identificar e relatar todas as não conformidades relaciona-
das à identificação das amostras, aí incluídos erros, informações discrepantes ou 
incompletas no rótulo ou formulário de solicitação transfusional. Toda e qualquer 
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situação que sugerisse a possibilidade de troca de amostras, ou seja, o sangue con-
tido no tubo não correspondia ao paciente especificado no pedido de transfusão, 
foi registrada. Os relatos foram anotados no livro de ocorrências do setor. 

Os 9.825 pedidos de transfusão, atendidos nesse período geraram um total de 
18.531 hemocomponentes transfundidos, dos quais 12.972 hemocomponentes 
foram concentrados de hemácias; 2.964, plasmas frescos congelados; e 2.594, 
concentrados de plaquetas. Das 9.825 amostras encaminhadas para realização 
das provas de compatibilidade pré-transfusionais, 43 apresentaram algum tipo 
de erro de identificação (Tabela 1). 

Tabela 1 – Planilha com os parâmetros de interesse para o controle de qualidade quanto a 
erro de identificação em 43 amostras transfusionais do hemocentro de Campos

SEQ Data Hospital(a) Setor(b) Sexo Idade Horario(c) Erro(d) Tipo de tranfusão HTC
1 19/1 1 10 M 76 2 2 2 23%
2 19/1 1 10 M 76 2 3 2 23%
3 19/1 24 3 F 92 2 1 2 15%
4 20/1 4 3 M 63 1 2 2 15%
5 20/1 38 2 F 90 1 3 2 25%
6 29/1 8 2 M 54 2 3 2 ...
7 02/2 3 3 M 27 2 3 2 22%
8 05/2 10 2 F 78 2 3 2 20%
9 10/2 3 3 M 38 3 2 2 22%
10 17/2 23 2 M 90 2 3 7 23%
11 26/2 6 4 M lm 3 3 2 ...
12 01/3 6 2 M 68 3 2 2 15%
13 18/3 8 2 F 25 1 3 ... 23%
14 23/3 19 2 F 88 2 3 2 20%
15 27/3 3 9 F 16 1 2 3 15%
16 27/3 6 10 F 23 3 2 2 17%
17 14/4 19 3 M 67 2 2 2 20%
18 14/4 19 3 M 76 2 2 2 21%
19 14/4 19 3 M 82 2 2 2 15%
20 19/4 19 1 M 68 1 3 2 20%
21 15/6 23 2 M 69 1 3 2 24%
22 28/5 16 3 M 81 2 2 2 22%
23 29/5 19 3 M 53 3 2 2 25%
24 16/6 21 2 F 89 1 3 2 26%
25 18/6 4 3 M 60 2 3 3 ...
26 28/6 13 3 M 57 3 3 2 22%
27 28/6 13 3 F 73 3 2 2 24%
28 06/7 28 3 F 94 2 1 2 20%
29 15/7 16 2 F 82 2 3 2 22%
30 03/8 35 2 M 67 1 3 2 19%

Continua
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SEQ Data Hospital(a) Setor(b) Sexo Idade Horario(c) Erro(d) Tipo de tranfusão HTC
31 03/8 2 6 M 75 1 2 2 27%
32 20/8 3 1 M ... 3 3 4 ...
33 06/9 4 2 M 85 2 2 3 19%
34 10/9 4 2 F 74 1 3 2 31%
35 22/9 3 9 F 61 2 3 3 ...
36 23/9 5 2 M 60 2 2 2 24%
37 28/9 16 3 M 63 3 2 2 25%
38 03/10 4 2 F 76 3 3 2 ...
39 12/10 21 3 F 44 3 3 3 23%
40 12/10 13 3 F 88 2 2 2 23%
41 16/10 19 3 F 72 2 2 2 20%
42 04/12 4 2 M 55 2 2 2 27%
43 08/12 2 4 M lm 2 3 2 ...

Fonte: Hemocentro de Campos.

(a) Os hospitais são codificados por meio da numeração de cadastro na instituição Hemocentro Regional de Campos
(b)  Os setores recebem a numeração 1 - Emergência, 2 - Clínica Médica, 3 - UTI, 4 - UTI Pediátrica, 5 - Pediatria, 6 - Ortopedia, 

7 - Obstetrícia, 8 - Doenças Infecciosas e Parasitárias, 9 - Clínica Cirúrgica, 10 - Oncologia, 11 - Hematologia
(c) Os horários são identificados: 1 - Manhã (7h às 13h), 2 - Tarde (13h às 19h), 3 - Noite (19h às 7h)
(d) Os tipos de erros são identificados: 1 - Preenchimento incompleto, 2 - Amostra trocada, 3 - Informação discordante 

Considerando o total de solicitações transfusionais e amostras de sangue enca-
minhadas ao HRC, no período de janeiro a dezembro de 2010, para a realização 
dos testes de compatibilidade, constata-se que 43 (0,44%) amostras que acompa-
nhavam essas solicitações apresentavam algum tipo de erro de identificação, a 
maioria ocorrida em homens (60,8%), p = 0,09 (Figura 1). 

Figura 1 – Distribuição dos tipos de erros transfusionais segundo o sexo (N = 43) 
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Fonte: Hemocentro de Campos.

Conclusão

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

354



Esses erros distribuíram-se por duas crianças de 1 mês, um adolescente de 16 
anos e 41 adultos com faixa etária variando de 23 a 92 anos, com mediana de 
70,5 e intervalo interquartil (IIQ) 58,5; 81,5 anos de idade. O erro do tipo “pre-
enchimento incorreto” ocorreu em dois idosos de 92 e 94 anos, acarretando uma 
diferença comparada aos dois outros tipos de erros (Kruskal Wallis, p = 0,05). As 
médias de idade para os erros tipo dois (63,8 anos) e três (67,1 anos) não diferiram 
substancialmente (Figura 2). 

Figura 2 – Distribuição etária segundo tipo de erro transfusional (N = 43) comunicado ao 
Hemocentro de Campos, em 2010

	  

	  
Fonte: Hemocentro de Campos. 
Erro 1 - Preenchimento incompleto, Erro 2 - Amostra trocada, Erro 3 - Informação discordante

Entre as 43 ocorrências de erro, o tipo mais frequente foi o denominado “informa-
ção discordante” (Tabela 2). Um erro grave, como troca de amostras (erro tipo 2), 
ocorreu ainda em 19 situações, correspondendo a 44,2% do total de erros. Isso 
é preocupante, pois esse tipo de erro pode levar ao óbito. A identificação desse 
tipo de erro só foi possível porque o paciente já tinha um histórico transfusional 
anterior no HRC e por causa da sistemática de realizar a consulta ao históri-
co transfusional de todos os pacientes para os quais é solicitada transfusão de 
hemocomponentes. 

Tabela 2 – Distribuição dos erros transfusionais por tipo

Tipo de erro n %
Preenchimento incompleto  2 4,7
Amostra trocada 19 44,2
Informação discordante 22 51,1
Total 43 100

Fonte: Hemocentro de Campos.
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O hematócrito estava disponível em 36 pacientes, com valor médio de 21,6% (dp 
3,8%) e mediana 22%. A mediana do hematócrito dos pacientes em que ocorre-
ram os dois erros de preenchimento foi um pouco inferior (17,5%) à daqueles 
que sofreram troca de amostra (21,0%) bem como daqueles em que foi observada 
informação discordante (22,8%) (Figura 3), mas não alcançou significância esta-
tística (F = 2,45; p = 0,10). 

Figura 3 – Distribuição dos níveis de hematócrito (Htc) do paciente segundo o tipo de 
erro de transfusão ocorrido

	  

Fonte: Hemocentro de Campos.
Erro 1 - Preenchimento incompleto, Erro 2 - Amostra trocada, Erro 3 - Informação discordante 

O HRC atende um total de 36 instituições hospitalares no município de Campos 
dos Goytacazes e demais 16 municípios vizinhos. As 43 situações não conformes 
foram identificadas em 17 instituições, com a distribuição de erros relatada na 
Tabela 3. Para a identificação dos 36 serviços, manteve-se a numeração de cadas-
tro dessas instituições no HRC. 

O hospital onde se constatou o maior número de casos foi o de número 19, onde 
ocorreram 16,3% dos erros registrados. É um hospital público, com 64 leitos, 
atendimento de urgência e emergência, internações clínicas, cirúrgicas e pedi-
átricas, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva e ambulatórios. Em 2010, 
foram transfundidos 1.122 hemocomponentes, entre concentrado de hemácias, 
plasma fresco congelado e concentrado de plaquetas. Os segundo e terceiro hospi-
tais em frequência de erros também são hospitais gerais, com perfil semelhante, 
mas porte ainda maior, com 240 e 180 leitos hospitalares, onde foram transfun-
didos 2.717 e 2.844 hemocomponentes, respectivamente. Comparativamente, o 
hospital 19 possui um reduzido número de leitos e menor número de transfusões 
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anual de hemocomponentes, o que torna ainda mais preocupante a avaliação 
desse serviço. 

Tabela 3 – Distribuição dos erros transfusionais pelas 36 instituições avaliadas em 2010

Hospital (código*) No de erros %
 1 2 4,7
 2 2 4,7
 3 5 11,6
 4 6 14,0
 5 1 2,3
 6 3 7,0
 8 2 4,7
10 1 2,3
13 3 7,0
16 3 7,0
19 7 16,3
21 2 4,7
23 2 4,7
24 1 2,3
28 1 2,3
35 1 2,3
38 1 2,3

Total 43 100,0
Fonte: Hemocentro de Campos.
* Os hospitais são codificados por meio da numeração de cadastro na instituição Hemocentro Regional de Campos 

Os setores de maior gravidade, como Unidades de Terapia Intensiva de Adultos 
- UTI, e de maior movimento, como enfermarias de clínica médica, foram onde 
ocorreu o maior número de erros de transfusão. Essa concentração não dife-
re pelos tipos de erros, comparando troca de amostra (15/19) com  informação 
 discordante ou incompleta (preenchimento incompleto) (18/25) (p = 0,09). Ne-
nhum erro transfusional foi anotado no período para as especialidades de obste-
trícia, hematologia, DIP e pediatria (Tabela 4). 

Tabela 4 – Distribuição de erros de transfusão por setor hospitalar

Setor n %
UTI adultos 17 39,4
Clínica médica 16 37,2
Oncologia 3 7,0
Emergência 2 4,7
Clínica cirúrgica 2 4,7
UTI pediátrica 2 4,7
Ortopedia 1 2,3
Total 43 100,0

Fonte: Hemocentro de Campos.
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Seis hospitais respondem por mais da metade (55,8%) dos erros. O maior quan-
titativo de erros (sete) foi observado no Hospital 19, correspondendo a 16,2% do 
total, sendo o tipo mais frequente a troca de amostra (Tabela 5). 

Tabela 5 – Distribuição de tipo erro segundo hospital avaliado em 2010 

Tipo de 
erro*

Hospital (código)
1 2 3 4 5 6 8 10 13 16 19 21 23 24 28 35 38 Total

1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1 1 ‑ ‑ 2
2 1 1 2 3 1 2 ‑ ‑ 2 2 5 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 19
3 1 1 3 3 ‑ 1 2 1 1 1 2 2 2 ‑ ‑ 1 1 22

Total 2 2 5 6 1 3 2 1 3 3 7 2 2 1 1 1 1 43
Fonte: Hemocentro de Campos. 
* Tipo de Erro: 1- Preenchimento incompleto; 2 - Troca de amostra; 3 - Informação discordante 

Dos sete erros observados no Hospital 19, a maioria (cinco) ocorreu na Unidade 
de Terapia Intensiva de Adultos. Esse predomínio ocorreu também nos hospitais 
13, 16, 21, 24, 28 (Tabela 6). Dos sete erros ocorridos nesse hospital 19, a maioria 
(5 erros) foi na Unidade de Terapia Intensiva de Adultos. Esses dados indicam a 
grande vulnerabilidade desse setor nesse hospital geral, que precisa adotar me-
didas corretivas e preventivas urgentes para impedir que novos erros ocorram e 
exponham os pacientes a graves riscos. 

Tabela 6 – Distribuição dos erros transfusionais segundo os setores dos 17 hospitais ava-
liados em 2010 (N=43) 

Setor*
Hospital (código)

1 2 3 4 5 6 8 10 13 16 19 21 23 24 28 35 38 Total
1 ‑ ‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 2
2 ‑ ‑ ‑ 4 1 1 2 1 ‑ 1 1 1 2 ‑ ‑ 1 1 16
3 ‑ ‑ 2 2 ‑ ‑ ‑ ‑ 3 2 5 1 ‑ 1 1 ‑ ‑ 17
4 ‑ 1 ‑ ‑ ‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 2
6 ‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1
9 ‑ ‑ 2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 2
10 2 ‑ ‑ ‑ ‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 3

Total 2 2 5 6 1 3 2 1 3 3 7 2 2 1 1 1 1 43
Fonte: Hemocentro de Campos.
Setor 1: Emergência; Setor 2: Clínica Médica; Setor 3: UTI; Setor 4: UTI Pediátrica; Setor 5: Pediatria; Setor 6: Ortopedia; 
Setor 7: Obstetrícia; Setor 8: DIP -Doenças Infecciosas e Parasitárias; Setor 9: Clínica Cirúrgica; Setor 10: Oncologia; Setor 11: 
Hematologia 

A metade dos erros ocorreu à tarde, o que corresponde ao dobro dos ocorridos 
durante a noite e pela manhã, embora a diferença não tenha alcançado signifi-
cância estatística, mesmo quando se comparou o período diurno com o noturno 
(Tabela 7). 

Continua
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Tabela 7 – Distribuição dos erros transfusionais segundo o horário de ocorrência em 2010 

Horário
Preenchimento 

incompleto
Troca de 
amostra

Informação 
discordante

Total
n %

Manhã (7h às 13h) ‑ 3 7 10 23,3
Tarde (> 13h às 19h) 2 10 10 22 51,1
Noite (> 19h) ‑ 6 5 11 25,6
Total 2 19 22 43 100,0

Fonte: Hemocentro de Campos.
P = 0,47

DISCUSSÃO 

O total de erros transfusionais foi de 43 em 9.825 amostras recebidas no HRC, 
sendo os mais frequentes aqueles relacionados a informação discordante, mas 
também os devido a “troca de amostra”, que só podem ser constatados se o pa-
ciente já possuir um registro transfusional anterior a ser contrastado com o exa-
me atual. Ambos os tipos de erros podem ter consequências potenciais graves, 
incluindo óbito (MURPHY; STANWORTH; YAZER, 2011). Os erros foram mais 
frequentes nos pacientes masculinos, adultos, em setores de maior gravidade 
clínica (UTI adulto) ou com maior número de internações (clínica médica) e no 
período da tarde. 

Muitas são as situações que podem induzir à troca de pacientes, desde o preenchi-
mento do pedido de solicitação transfusional até a instalação do hemocomponen-
te. O HRC, sendo referência em hemoterapia para toda a região norte e noroeste 
do estado do Rio de Janeiro, recebe amostras pré-transfusionais provenientes de 
36 instituições de saúde, no entanto não é o responsável pelo preenchimento dos 
pedidos de solicitação transfusional e pela coleta dessas amostras, o que justifica 
a adoção de procedimentos padronizados e medidas preventivas para a minimi-
zação de erros de identificação de amostras e aumento da segurança. 

As exigências quanto ao preenchimento completo e correto dos formulários pró-
prios para solicitação de transfusão de hemocomponentes, assim como da coleta 
e rotulagem das amostras pré-transfusionais, partem da Anvisa e Ministério da 
Saúde. Por meio de resoluções e portarias, são regulamentadas as normas técni-
cas relativas à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do san-
gue, seus componentes e derivados. O HRC reforça essas exigências, cobrando 
o encaminhamento de amostras e impressos conforme as determinações legais 
e técnicas. É necessário todo rigor frente à possibilidade de evento adverso que 
pode ocasionar o óbito do receptor por erro em alguma etapa do processo de 
identificação. 

Conclusão
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O erro por troca de amostra é ainda mais difícil de identificar porque 45% da 
população têm o tipo sanguíneo “O” fator Rh Positivo, o que pode “mascarar” a 
identificação desse tipo de erro (ANSARI; SZALLASI, 2011; STAINSBY, 2005; 
FIGUEROA et al., 2006). A transfusão de sangue do tipo “O” pode ser feita em 
qualquer indivíduo, com qualquer outra tipagem sanguínea, “A”, “B” ou “AB”, 
a princípio, sem causar qualquer tipo de evento adverso. No entanto, essa situ-
ação é potencialmente perigosa, porque nem todo sangue cuja tipagem ABO é 
compatível, é compatível na prova de compatibilidade pré-transfusional. A obri-
gatoriedade da realização desse teste de compatibilidade pré-transfusional visa 
à compatiblidade do hemocomponente que será infundido, não apenas para o 
sistema ABO, mas para os demais 49 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. 

Além disso, os outros dois tipos de erro relacionados à identificação da amostra 
pré-transfusional podem contribuir ou serem responsáveis pela troca de amostras 
ou pacientes, no momento da coleta ou da infusão do hemocomponente, levando 
a eventos adversos sérios. 

A maioria dos erros concentrou-se em quatro instituições com características 
semelhantes quanto ao tipo e complexidade da assistência, mas distintas quanto 
ao número de leitos e ao caráter, público ou privado. O Hospital 19, responsável 
pela maioria dos erros identificados, é uma instituição pública municipal, com 
características de hospital geral, no qual são realizados procedimentos cirúrgicos, 
atendimento de emergência clínica, internações clínicas, pediátricas, cirúrgicas 
e terapia intensiva. Também nesse hospital, a maioria dos erros ocorreu no setor 
de Terapia Intensiva. 

Uma publicação com dados do sistema SHOT - Serious Hazards of Transfusion 
descreve a vulnerabilidade de alguns pacientes e algumas situações aos riscos 
transfusionais. Certos pacientes, como os pacientes pediátricos, parecem estar su-
jeitos a um risco transfusional acrescido. Especialmente os neonatos, internados 
em unidade de terapia intensiva, estão mais vulneráveis a erros de identificação, 
uma vez que podem não ter nome, pois nasceram no mesmo dia. Esses dois fato-
res são considerados agravantes ou possível gerador de erro na identificação dos 
pacientes. Pacientes pediátricos mais velhos também são mais vulneráveis já que 
não podem confirmar seus dados de identificação ou mesmo podem confundi-los 
(STAINSBY, 2005). 

Pacientes adultos internados em Unidades de Terapia Intensiva, na maioria das 
vezes inconscientes, sem condições de confirmar seus dados de identificação, 
constituem um grupo vulnerável. Também é comum mais de um paciente in-
ternado em UTI receber transfusão de hemocomponentes no mesmo momento. 

O mesmo relato do sistema SHOT identifica que os pacientes submetidos a 
procedimento transfusional no horário noturno estão sujeitos a maior risco de 
complicações transfusionais. As boas práticas e normas hemoterápicas também 
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desaconselham a realização desse procedimento à noite, considerando esse perí-
odo do dia como o mais propenso a erros, em função da luminosidade, número 
geralmente menor de profissionais, profissionais menos atentos, entre outros 
fatores. No entanto, os dados do HRC evidenciam o dobro da frequência de erros 
na identificação de amostras pré-transfusionais no período da tarde. O horário de 
recebimento do maior número de solicitações transfusionais é das 10 às 14 horas. 
O HRC recebe pedidos de transfusão e amostras até às 17 horas. Após esse horá-
rio, só os casos de urgência e emergência são atendidos, exatamente para reduzir 
e desestimular a prática da infusão de hemocomponentes à noite. 

A maioria dos erros de identificação (51,2%) ocorreu no horário da tarde, o que 
pode estar indicando uma concentração de procedimentos transfusionais nesses 
horários, seguindo-se a solicitação matinal. Nesse contexto, não ocorreu maior 
quantidade de erros no horário noturno. 

Com a intenção de monitorar e avaliar melhor a ocorrência desses erros, a direção 
técnica do HRC solicitou aos técnicos responsáveis pela liberação de hemocom-
ponentes o registro de toda e qualquer situação não conforme relacionada com a 
solicitação de hemocomponentes, aí incluído o relato detalhado dos três tipos de 
erro definidos neste estudo e assim denominados: preenchimento incompleto, 
amostra trocada e informações discordantes. 

A confirmação de uma amostra trocada, constatada quando a tipagem recebida 
é diferente da constante nos registros anteriores do paciente, suscita algumas 
considerações, que são as bases da investigação das possíveis causas envolvidas: 

 ► a amostra encaminhada não foi coletada do paciente para o qual foi solicitada 
a transfusão; 

 ► a amostra foi coletada do paciente correto, mas houve troca de amostra no 
momento da rotulagem; 

 ► a amostra foi proveniente do laboratório e houve troca de amostra por esse se-
tor, ou seja, a amostra encaminhada ao HRC não foi coletada exclusivamente 
para a realização das provas pré-transfusionais, mas solicitada ao laboratório 
de Análises Clínicas a disponibilização de uma amostra previamente coletada 
do paciente e esse serviço de Análises Clínicas forneceu outra amostra que 
não a do paciente em questão; 

 ► a constatação desse tipo de erro só é possível se o paciente já tem registro 
transfusional anterior no HRC; e 

 ► 45% da população têm o tipo sanguíneo “O” fator Rh Positivo, o que pode 
“mascarar” a identificação desse tipo de erro. 

O desencadeamento desse processo investigativo frente à constatação do erro de 
identificação de amostras é uma das propostas da gestão de risco, a ser imple-
mentada no HRC. 
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Inúmeras publicações, especialmente as dos sistemas de hemovigilância, indicam 
que os erros na cadeia da transfusão de sangue, desde a identificação do receptor 
até a administração final do hemocomponente, ocorrem com uma frequência 
aproximada de 1 em cada 1000 eventos. Embora erros possam ocorrer no serviço 
de hemoterapia, 2/3 dos erros ocorrem fora dele, à beira do leito, no momento 
da coleta da amostra ou da infusão do hemocomponente. Estudos no estado de 
Nova Iorque estimam que o risco de administração errada de sangue é de 1 por 
12.000 unidades e o risco de reação hemolítica aguda fatal é de 1 por 600.000 a 
800.000 (LINDEN et al., 2000).

A segurança do processo transfusional em todas as suas fases é a grande preo-
cupação dos serviços de hemoterapia, que vêm implementando, cada vez mais, 
mecanismos de proteção. O foco não se restringe apenas aos serviços de hemote-
rapia, mas aos serviços médicos de maneira geral, que se preocupam com a iden-
tificação dos pacientes desde a sua entrada na instituição. Falhas na identificação 
do paciente podem resultar em vários tipos de erro, como erros de medicação, 
em testes diagnósticos, procedimentos realizados em pacientes errados e/ou em 
locais errados, assim como erros durante a transfusão de hemocomponentes. 

Ferramentas modernas, que contam com a ajuda da tecnologia, como a utilização 
de códigos de barra ou rádio frequência em pulseiras de identificação, etiquetas, 
prontuários, implementação de tecnologias biométricas são hoje cada vez mais 
utilizadas para esse fim (PAGLIARO; TURDO; CAPUZZO, 2009). Apesar disso, 
o grande perigo e preocupação ocorrem quando os dados que constam no rótulo 
de identificação da amostra pré-transfusional estão corretos, mas o sangue que 
está no tubo é do paciente errado. A essa situação denomina-se WBIT - Wrong 
Blood In Tube (DZIK et al., 2003).

Das 9.825 solicitações transfusionais encaminhadas ao HRC, com suas respecti-
vas amostras de sangue periférico, 43 (0,43%) apresentaram algum dos três tipos 
de erros descritos: preenchimento incompleto, informação discordante ou amos-
tra trocada. Esse dado sugere que a cada 1000 solicitações transfusionais recebi-
das pelo HRC, 4,3 apresentarão algum tipo de erro de identificação de amostras. 

Um estudo realizado pelo departamento de patologia de Monmouth Medical Cen-
ter, Long Branch, New Jersey, USA, revisou relatos de todos os erros na coleta 
ou rotulagem de amostras, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2009. 
Desses, o tipo de erro denominado WBIT - Wrong Bloog In Tube foi mais deta-
lhadamente analisado, já que representa o maior e mais grave risco transfusional 
(ANSARI; SZALLASI, 2011). 

Em 2006, identificaram 11 erros WBIT (1 em 1001 amostras) num total de 11.009 
amostras compatibilizadas. Esse tipo de erro, WBIT, caiu nos anos subsequentes 
para 5, 3 e 7. Os autores discutem que, apesar de toda a padronização e policia-
mento das ações de enfermagem (por exemplo: dupla checagem da identificação 
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do paciente no momento da coleta e rotulagem da amostra, rotulagem feita à 
beira do leito, no momento da coleta), o problema não foi eliminado. 

Ao interpretar os dados apresentados neste estudo, justifica-se a preocupação 
do HRC em definir procedimentos e condutas para gerenciar o risco de eventos 
adversos decorrentes de erro de identificação das amostras pré-transfusionais. 
A casuística do HRC revela frequência aproximada quatro vezes maior que a do 
serviço de patologia de Monmouth Medical Center, Long Branch, New Jersey, 
USA. Todos os erros relacionados à identificação de amostras no HRC compro-
vam ou levantam fortemente a suspeita da identificação incorreta da amostra 
pré-transfusional. 

O reconhecimento dos três tipos de erros descritos neste trabalho, quando iden-
tificados antes da realização da transfusão de sangue, constitui o que se conven-
cionou chamar de “quase erro” (near miss event). O sistema de hemovigilância 
do Reino Unido, SHOT - Serious Hazards Of Transfusion, define “quase erro” 
(near miss event) como qualquer erro que, se identificado antes que a transfusão 
de sangue se realize, impede a determinação de uma classificação sanguínea 
errada e a consequente liberação e/ou administração de um hemocomponente 
incorreto ou inadequado. Melhor definindo, “quase erro” é o evento para o qual 
uma etapa planejada ou não planejada permite a interrupção ou correção de um 
erro (CALLUM et al., 2001).

O sistema SHOT foi criado em 1996 com a intenção de identificar, registrar e 
estudar os eventos adversos decorrentes de transfusão sanguínea. Essa iniciativa 
estabeleceu um sistema de notificação voluntária cuja meta é melhorar a seguran-
ça transfusional por meio da hemovigilância. Ao longo dos 16 anos, desde o seu 
início, o sistema SHOT se tornou um “padrão-ouro” (gold standard)  internacional 
em hemovigilância e um modelo para outros países (HENDRICKSON; HILLYER, 
2009). Seus relatos são usados como fonte de informações para as autoridades e 
instituições de vigilância, para a melhoria do padrão das práticas transfusionais 
nos hospitais, como ajuda na produção de diretrizes clínicas para o uso de he-
mocomponentes e como fonte de material educativo para prevenção dos riscos 
transfusionais. 

As publicações são unânimes em referenciar três pontos críticos do processo trans-
fusional, todos eles fora da área do laboratório: a decisão médica de transfundir, a 
coleta e amostra do paciente, e a administração/instalação do hemocomponente. 
Certamente, a fragilidade desses pontos é atribuída, em parte, ao não reconhecimen-
to dessas etapas como momentos críticos da transfusão de sangue (DZIK, 2003).

A transfusão de sangue é um recurso terapêutico fundamental na prática médica 
atual, essencial em muitos tratamentos. Os serviços de hemoterapia se respon-
sabilizam por fornecer um suprimento de sangue adequado e com o máximo de 
segurança. Os riscos associados à transfusão de hemocomponentes derivam do 
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sangue em si, mas também dos processos inerentes à sua obtenção, processa-
mento e infusão. 

Toda transfusão de sangue traz em si um risco ao receptor, seja imediato ou 
tardio, devendo, portanto, ser criteriosamente indicada. (BRASIL, 2011, art. 10)

As últimas décadas testemunharam enormes investimentos na segurança trans-
fusional. Grandes recursos financeiros, tecnológicos, intelectuais e governamen-
tais foram investidos na melhoria da segurança do sangue coletado, testado, 
processado e transfundido. Muitos desses esforços foram e continuam sendo 
direcionados para as possíveis infecções transmitidas pelo sangue: melhora na 
triagem clínica do doador, teste de enzimaimunoensaio com alta sensibilidade, 
tecnologia molecular para testagem sorológica das amostras de doadores, leuco-
depleção de hemocomponentes, técnicas de inativação de patógenos, entre outros. 

Quando se fala em risco transfusional, muitos prontamente relacionam-no à pos-
sibilidade de transmissão de doenças infecciosas, especialmente HIV. No entanto, 
os Programas de Hemovigilância dos países desenvolvidos, que coletam e ana-
lisam informações de reações ou efeitos adversos relacionados à transfusão de 
sangue, têm confirmado a ocorrência em maior número e frequência de eventos 
adversos não infecciosos, como transfusão de sangue incorreto, reação transfu-
sional aguda, reação transfusional hemolítica, TRALI (transfusion-related acute 
lung injury), TACO (transfusion-associated circulatory overload), entre outras. 

Embora a segurança transfusional venha melhorando muito nas últimas três 
décadas, quanto aos casos de morbidade e mortalidade causados por transfusão 
de sangue, a transfusão de hemocomponente incorreto corresponde a 35% dos 
casos relatados, segundo os dados cumulativos de 1996 a 2010 do SHOT - Serious 
Harzards of Transfusion, UK (MANCHESTER BLOOD CENTER, 2010).

O risco de uma transfusão de sangue errada é muitas vezes maior que o risco 
de transmissão de HIV e Hepatite C pelo sangue e é uma das duas principais 
causas de mortalidade por transfusão (SAZAMA, 1990). Atualmente, o risco de 
transmissão de HIV e hepatite C por transfusão é de 1 para 1.000.000 e 1 para 
800.000 respectivamente. Das 355 mortes associadas a transfusão, notificadas 
pelo FDA entre 1976 e 1985, 158 foram causadas por reação hemolítica aguda 
em decorrência de transfusões de sangue ABO incompatíveis (SAZAMA, 1990). 

O grande número de publicações a respeito desse assunto, assim como a atualida-
de do tema, estimulou o HRC a iniciar a implementação do processo de gestão de 
risco, procedimento pertinente e completamente inserido no contexto da gestão de 
qualidade. O conceito de “quase erro”, a existência real e possível de erros de identi-
ficação nas amostras encaminhadas ao HRC e a possibilidade de “romper a corren-
te” que levaria a um evento adverso em decorrência do erro estimularam a discus-
são acerca dos procedimentos e condutas a serem adotadas frente a essa realidade. 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

364



O registro de toda e qualquer situação não conforme relacionada às solicitações 
transfusionais encaminhadas e suas respectivas amostras, assim como ações que 
visavam à descrição e detalhamento do erro, ações preventivas e educativas, foi 
progressivamente se definindo e implantado no HRC. Esse foi o início do pro-
cesso de gestão de risco no HRC, que tem o objetivo de auxiliar os gestores na 
tomada de decisões frente aos perigos identificados, contribuindo para a avaliação 
dos riscos e suas consequências e, por fim, definindo as políticas de qualidade e 
segurança transfusionais. 

A primeira medida tomada no HRC foi reforçar a importância do registro de toda 
e qualquer não conformidade relacionada ao pedido de transfusão e/ou à amostra 
pré-transfusional. Os técnicos do setor de expedição, laboratório responsável pelo 
recebimento de pedidos e amostras pré-transfusionais e realização das provas de 
compatibilidade, foram informados por meio de reuniões de implementação de 
procedimentos que as anotações e descrições dos eventos não conformes rela-
cionados às amostras pré-transfusionais seriam feitas no livro ata destinado ao 
registro das ocorrências do hemocentro. 

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) existentes já definiam as normas 
para o preenchimento correto e completo do formulário de solicitação transfu-
sional e do rótulo da amostra de sangue pré-transfusional. Não é permitido o 
recebimento de qualquer amostra ou pedido de solicitação transfusional cujos 
dados de identificação do paciente estejam incompletos, incorretos ou rasurados. 
No entanto fica clara a importância de se definirem as condutas a serem tomadas 
frente às possíveis situações de não conformidade, descrevendo-as o mais deta-
lhadamente possível. 

Também, a orientação detalhada nos POP, de se seguir uma sequência preesta-
belecida, a partir do recebimento da amostra e pedido transfusional, vem contri-
buindo para a identificação desses erros. Após o recebimento do pedido e amostra 
pré-transfusionais, o próximo passo é a consulta ao histórico transfusional do 
paciente, feito por meio do programa informatizado Hemovida, do Ministério da 
Saúde/Datasus. Essa conduta permite verificar se o paciente já recebeu transfusão 
anteriormente e verificar seus dados de identificação, tipagem sanguínea e/ou 
possíveis intercorrências na(s) transfusão(ões) anterior(es). 

Muitos erros de identificação puderam ser reconhecidos nesse momento. Amos-
tras encaminhadas para a realização das provas de compatibilidade em pacientes 
já conhecidos apresentaram outro tipo sanguíneo, diferente da tipagem prévia 
do paciente. É fundamental que a condução nessa situação esteja bem definida 
e implantada. 

O procedimento padrão adotado nas situações de erro de identificação de amos-
tras também foi definido e encontra-se bem estabelecido pelo setor de hemo-
vigilância, ferramenta indispensável para a melhoria da qualidade e segurança 
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da transfusão de sangue (VRIES; FABER; STRENGERS, 2011). A enfermeira 
responsável pela hemovigilância faz o levantamento de todos os dados, regis-
tros e documentos, para posterior encaminhamento de relatório e notificação 
à unidade de saúde que encaminhou a solicitação. O setor de hemovigilância 
do HRC, implantado em 2010, entre outras atribuições, coordena as ações de 
análise, conclusão, notificações dos eventos adversos. A instituição de saúde que 
encaminhou a amostra com alguma não conformidade recebe relatório detalhado 
da ocorrência, por meio de ofício, e lhe é solicitado esclarecimento e resposta à 
notificação. Poucas respostas são devolvidas, o que não impede a manutenção e 
persistência dessa conduta por parte do HRC. 

O sistema informatizado Hemovida permite a rastreabilidade de todo o processo 
de compatibilização e envio de hemocomponentes, mas é pouco crítico quanto à 
liberação de hemocomponentes ABO incompatíveis. Para suprir essa deficiência 
e acrescentar maior rigor e segurança ao procedimento de liberação de hemo-
componentes, o HRC criou um programa informatizado, paralelo ao sistema 
Hemovida, que deve ser utilizado imediatamente antes da expedição do hemo-
componente. O técnico, utilizando o leitor de código de barras, informa os dados 
cadastrais e laboratoriais do paciente e do hemocomponente já compatibilizado 
e rotulado por meio do sistema Hemovida. Esse programa verifica a compatibili-
dade ABO e Rh entre receptor e doador, liberando ou bloqueando a liberação de 
produtos por meio de avisos e questionamentos que devem chamar atenção ao 
técnico para a reavaliação de sua tarefa. O HRC denominou esse programa de 
“Programa de Verificação de Compatibilidade”. 

A informatização do serviço é outra ferramenta importante, que muito contribui 
para a rastreabilidade, agilidade e segurança do processo transfusional. Além do 
programa Hemovida, utilizado no Hemocentro de Campos, o tecnólogo do ser-
viço desenvolveu um programa paralelo para verificação de compatibilidade que 
permite a confirmação da compatibilidade transfusional antes da expedição do 
hemocomponente para transfusão. Esse programa critica as possíveis situações 
de não compatibilidade, emitindo alertas e exigindo que o técnico confirme a li-
beração do produto hemoterápico, mesmo sem as compatibilidades pré-definidas. 
Essa é mais uma ferramenta para impedir erros de identificação, no momento da 
expedição de hemocomponentes. 

O programa de educação continuada do HRC também é parte importante do 
processo de gestão e se responsabiliza por discutir a gestão de risco por meio de 
reuniões para discussão de casos, palestras com foco na importância de obede-
cer aos procedimentos padronizados, especial atenção à verificação dos dados de 
identificação de amostras, pacientes e hemocomponentes. 

Reconhecendo que os erros relacionados com a identificação das amostras 
pré-transfusionais expõe os pacientes a grave risco e que muitos erros não são 
sequer identificados, confirma-se a importância da implantação da gestão de risco 
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no Hemocentro Regional de Campos. Muitas outras propostas de ações a serem 
implementadas vêm sendo discutidas e têm a intenção de firmar a cultura da 
gestão da qualidade, com foco no monitoramento, controle e melhoria contínua 
de todos os processos: capacitação e educação continuada, análise e discussão dos 
erros ou “quase erros” como medida educativa e não punitiva, implementação do 
processo de hemovigilância em todos os hospitais, redução da complexidade das 
rotinas, realização de auditorias internas, implantação de checklist. 

Enquanto o sucesso alcançado na segurança do sangue é motivo de orgulho, o 
mesmo não se pode dizer com relação à segurança da transfusão. Os riscos de 
eventos adversos não infecciosos, especialmente aqueles relacionados às etapas 
da transfusão que ocorrem fora do ambiente laboratorial, são bastante preocupan-
tes e poucos progressos foram feitos nessa direção (DZIK, 2003)

O erro na coleta de amostra pode disparar uma cadeia de eventos e culminar na 
transfusão de sangue ABO incompatível. A identificação de um sangue errado 
no tubo (WBIT) representa um “quase erro” crítico e constitui-se num indicador 
de um processo de transfusão inseguro. 

Soluções que melhorem a segurança transfusional têm sido desenvolvidas e dis-
ponibilizadas, principalmente nos países desenvolvidos, onde os recursos tecno-
lógicos estão mais disponíveis e viáveis. No Brasil, poucos serviços podem contar 
com o apoio de tantos recursos tecnológicos. No entanto, é claro que, mesmo 
com o emprego de toda a tecnologia disponível, as atitudes e comportamentos 
humanos são os fatores determinantes para a garantia da segurança e qualida-
de da assistência médica. Reconhecer o erro, analisar os responsáveis pela sua 
ocorrência, definir normas e condutas para reduzir a chance de novos eventos 
e entender o erro como fonte rica de aprendizado, tudo isso constitui o foco da 
gestão de risco e o ideal da medicina transfusional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 ► A frequência de erros foi de 0,43%, sendo os mais frequentes os devido a 
informação discordante e troca de amostras. Essa frequência foi quatro vezes 
maior que a detectada em hemocentro americano; 

 ► Os erros foram mais frequentes nos pacientes masculinos, adultos, em seto-
res de maior gravidade clínica (UTI adulto) ou com maior número de interna-
ções (clínica médica) e no período da tarde. O hematócrito médio foi 22,0%. 
Seis instituições respondem pela metade dos erros;

 ► Ferramentas de informatização, software para o controle de compatibilidade, 
implantação de Procedimentos Operacionais Padrão, educação continuada e 
implementação da hemovigilância podem beneficiar o controle de qualidade, 
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principalmente nas quatro unidades e dois setores com maior incidência de 
erros de identificação. Deve-se utilizar o instrumento Hemovida para verifi-
cação de transfusões prévias. 

RECOMENDAÇÕES 

Reforçar a importância do registro de toda e qualquer não conformidade relacio-
nada com o pedido de transfusão e/ou amostra pré-transfusional. As anotações e 
descrições dos eventos devem ser realizadas num livro ata destinado ao registro 
de qualquer situação que o técnico julgue pertinente documentar. 

A orientação de seguir uma sequência pré-estabelecida, a partir do recebimento 
da amostra e pedido transfusional, vem contribuindo para a identificação desses 
erros. Após o recebimento do pedido e amostra pré-transfusionais, o próximo pas-
so é a consulta ao histórico transfusional do paciente, feito por meio do programa 
informatizado Hemovida, do Ministério da Saúde/Datasus. Essa conduta per-
mite verificar se o paciente já recebeu transfusão anteriormente e verificar seus 
dados de identificação, tipagem sanguínea e/ou possíveis intercorrências na(s) 
transfusão(ões) anterior(es). Muitos erros de identificação podem ser reconheci-
dos nesse momento. Pacientes que haviam recebido transfusão e que, portanto, 
tinham sua tipagem sanguínea realizada anteriormente, revelavam outro tipo 
sanguíneo ao realizar a classificação da amostra encaminhada. É fundamental 
a condução dessa situação de forma bem definida e implantada. A enfermeira 
responsável pela hemovigilância deve fazer o levantamento de todos os dados, 
registros e documentos, para posterior encaminhamento de relatório e notificação 
à unidade de saúde que encaminhou a solicitação. 

Reconhecendo que os erros relacionados à identificação das amostras pré-trans-
fusionais expõem os pacientes a grave risco e que muitos erros não são sequer 
identificados, confirma-se a importância da implantação da gestão de risco no 
Hemocentro Regional de Campos. Muitas outras propostas de ações a serem 
implementadas vêm sendo discutidas e têm a intenção de firmar a cultura da 
gestão da qualidade, com foco no monitoramento, controle e melhoria contínua 
de todos os processos: capacitação e educação continuada, análise e discussão dos 
erros ou “quase erros” como medida educativa e não punitiva, desenvolvimento 
do setor de hemovigilância, redução da complexidade das rotinas, realização de 
auditorias internas, implantação de checklist, dentre outros. 
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INTRODUÇÃO

A doença falciforme (DF) é a doença monogênica hereditária mais prevalente no 
Brasil, segundo dados da Portaria SAS/MS nº 872 (BRASIL, 2002d). Estima-se 
que aproximadamente 7% da população mundial sejam acometidos pelos trans-
tornos das hemoglobinas, representados, na sua maioria, pelas talassemias e pela 
doença falciforme. 

Estima-se que 4% da população brasileira possuam o traço falciforme (hetero-
zigose simples) e que de 25.000 a 50.000 pessoas tenham a doença em estado 
homozigótico (SS-anemia falciforme) ou na condição de heterozigotos compostos 
(SC; SE; SD; S/beta Talassemia - doença falciforme) (BRASIL, 2002d; LOUREIRO; 
ROZENFELD, 2005; DINIZ et al., 2009). 

O estado da Bahia, com a maior incidência nacional da DF, apresenta um índice 
de 1:650, enquanto a do traço falciforme (TF) é de 1:17, entre os nascidos vivos. 
Já no Sudeste brasileiro, Minas Gerais apresenta uma incidência de doença fal-
ciforme de 1:1.400 e um traço falciforme de 1:23 (LOUREIRO; ROZENFELD, 
2005). O Rio de Janeiro, local onde foi desenvolvido este estudo, tem uma inci-
dência de doença falciforme de 1:1.200 e um traço falciforme de 1:21. Com base 
nesses dados, estima-se que nasçam por ano no país cerca de 3.500 crianças com 
doença falciforme e 200.000 portadores de traço falciforme, o que caracteriza um 
problema de saúde pública nacional (LOUREIRO; ROZENFELD, 2005; DINIZ 
et al., 2009).

A doença caracteriza-se por uma mutação pontual não sinônima de uma Ade-
nina por uma Timina (GAG→GTG), no sexto códon do exon 1 do cromossomo 
11 do gene da β-globina, levando à substituição de um ácido glutâmico por uma 
valina, produzindo hemoglobina S (HbS) (SERJEANT, G. R.; SERJEANT, B. F., 
2001; STEINBERG et al., 2001). Essa hemoglobina alterada tem a propriedade de 
formar polímeros quando desoxigenada. 

O termo doença falciforme é reservado para a forma de doença que ocorre nos in-
divíduos que são homozigotos para hemoglobina S (SS). Entretanto os indivíduos 
heterozigotos (AS) são assintomáticos. Além disso, o gene da hemoglobina S pode 
combinar-se com outras anormalidades hereditárias das hemoglobinas, como 
hemoglobina C e beta talassemia, gerando combinações que também são pato-
lógicas em conjunto, e são denominadas doenças falciformes (BRASIL, 2002d).

Complicações da doença falciforme, principalmente acidente vascular encefálico, 
síndrome torácica aguda e anormalidade ao Doppler transcraniano em crian-
ças abaixo de 15 anos (consenso de DTC) (SIMÕES; PIERONI; BARROS, 2010; 
LOBO, 2010) são condições para inclusão em programa Transfusional crônico. 
Esses programas objetivam reduzir sequelas e, em caso de necessidade, tempo 
de internação, além do consumo de medicações vinculadas ao tratamento de 
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pacientes graves. Nesses Programas, dois tipos de procedimentos transfusionais 
podem ser utilizados para reduzir o teor da hemoglobina alterada no sangue dos 
pacientes, visando reduzir o índice de complicações. 

O primeiro deles é a eritracitaférese, procedimento que utiliza equipamento de 
aférese e kit específico, além de pessoal treinado e capacitado em procedimentos 
de aférese. É mais utilizado em países europeus e nos Estados Unidos. Trata-se de 
procedimento automatizado, que necessita maior capacitação por parte dos opera-
dores do equipamento. Nesse procedimento, utilizam-se processadoras sanguíne-
as de fluxo contínuo e há necessidade de dois acessos venosos ou da colocação de 
cateteres de duplo lúmen. O consumo de componentes, concentrado de hemácias, 
durante os procedimentos é maior, uma vez que ocorre troca do volume globular 
do paciente. Nesse procedimento, não há perda de plasma, somente de hemá-
cias. O tempo médio é em torno de 2 horas (SHIU; UDDEN; MCINTIRE, 2000).

O segundo deles é a exsanguíneo transfusão parcial manual. Trata-se de um pro-
cedimento mais simples que não exige tanto aporte tecnológico. O objetivo do 
procedimento é a retirada do sangue total (hemácias e plasma) com reposição de 
concentrado de hemácias e soro fisiológico 0,9%. A retirada do sangue total con-
corre para extrair também plasma (OKPALA, 2006), onde há grande quantidade 
de fatores pró-inflamatórios e parte da camada leucoplaquetária. 

O procedimento de transfusão de troca, modalidade terapêutica realizada no 
Hemorio e em poucas unidades no Brasil e no mundo, pode contribuir para 
a redução da mortalidade desses pacientes, principalmente durante episódios 
agudos e também para a manutenção da redução de substâncias nocivas produ-
zidas rotineiramente. No Brasil, esse tipo de programa não está preconizado pelo 
Ministério da Saúde. 

A importância desse programa se deve ao fato de haver um número significativo 
de pacientes sendo matriculados na instituição a cada ano, por meio principal-
mente do programa primeiros passos, que cadastra portadores de doença falci-
forme. Esses programas podem ter grande impacto na redução de complicações 
decorrentes da doença falciforme. 

JUSTIFICATIVA

A importância de se escolher o tema vinculado a custos está relacionada ao fato 
de que no Brasil a maioria dos gestores públicos não utiliza informações sobre 
esse aspecto para tomada de decisões diárias (MAUSS; SOUZA, 2008a). Os gas-
tos crescentes com atenção à saúde (MEDICI; MARQUES, 1996) e iniciativas 
recentes do governo federal (MACHADO; HOLANDA, 2010) têm destacado a 
importância da apuração de custos na gestão, para garantir a sustentabilidade do 
financiamento e que novos investimentos possam ser realizados.
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Segundo o Programa dos Primeiros Passos, a cada mês são diagnosticados cerca 
de 6 a 8 pacientes com doença falciforme e 20% a 30% deles apresentarão algum 
tipo de complicação (BRASIL, 2008).

Dados do serviço de hemoterapia do Hemorio atestam o aumento progressivo do 
número de procedimentos exsanguíneo transfusão parcial realizados em pacien-
tes com doença falciforme.

Em virtude do crescente número de pacientes ingressando no programa de trans-
fusão crônica no Hemorio, surgiu a ideia de fazer o levantamento do custo do 
programa e do procedimento transfusional de troca na instituição Hemorio e 
compará-lo com o custo do procedimento de exsanguíneo transfusão parcial e 
eritrocitaferese. A apuração dos custos poderia ajudar o gestor a melhorar a uti-
lização de recursos e a estudar a viabilidade de ampliar o Programa na própria 
instituição ou em cidades vizinhas.

OBJETIVOS

Geral:

 ► Descrever os custos do programa transfusional crônico do Hemorio e da re-
alização do procedimento de exsanguíneo transfusão parcial, utilizado como 
técnica transfusional para tratamento de intercorrências relacionadas à do-
ença falciforme.

Específicos:

 ► Rever a literatura sobre custos em organizações públicas;

 ► Descrever no Programa Transfusional do Hemorio os processos envolvidos 
no procedimento transfusional crônico;

 ► Descrever os custos do Programa Transfusional crônico e de um único pro-
cedimento padrão de exsanguíneo transfusão parcial manual no Hemorio.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conceitos básicos

Método de custeio é uma técnica operacional para identificar e somar um custo 
ao objeto que se pretende seja custeado (BORNIA, 2002). Entre os princípios de 
custeio, destacam-se: a) custeio direto; b) custeio por absorção (integral ou total, 
que aloca custos fixos e variáveis); e c) custeio por absorção ideal (que exclui os 
desperdícios).

387

parte v – gestão de logística, recursos materiais e financeiros em hemoterapia

Custos do Programa Transfusional Crônico para doença falciforme no Hemorio



No trabalho apresentado, foi utilizada a técnica de custeio por absorção. Os pro-
dutos e serviços foram alocados aos custos diretos e indiretos que incorreram na 
produção, visando obter o custo total do objeto de custeio, ou seja, nesse método 
absorve-se o custo de produção ocorrido em um determinado período. 

Como vantagens, no uso do custeio por absorção, citam-se: a) apuração do custo 
de cada departamento ou centro de custo; b) agregar todos os custos, diretos e 
indiretos, ao objeto de custo; c) possibilitar a apuração do custo global de cada 
produto ou serviço; d) implementação menos custosa, pois utiliza critérios de 
alocação mais simples.

O procedimento de transfusão de troca envolve custos fixos e variáveis. Pelo le-
vantamento dos custos, chega-se a um denominador mais próximo da realidade.

O custeio por absorção faz com que gestores aloquem seus produtos e serviços 
em custos diretos e indiretos e os computem em sua produção visando obter um 
custo total de um produto ou serviço em um determinado período de tempo.

É o método derivado da aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade 
e seu uso é disseminado principalmente pela contabilidade financeira na apre-
sentação de relatórios ao público externo, auditoria e fisco.

Segundo Padoveze (2000) e Nakagawa (2001), é necessário reconhecer algumas 
vantagens do uso do custeio por absorção:

 ► Permite a apuração do custo de cada centro de custo;

 ► Agrega todos os custos, diretos e indiretos, ao objeto de custo;

 ► Possibilita a operação do custo global, pois absorve todos os custos de produ-
ção de cada produto ou serviço.

Os centros de custo são classificados e delineados de acordo com a natureza das 
atividades e funções realizadas dentro da instituição. Segundo Nunes (1995), o 
centro de custo é “o lócus onde são acumulados os custos indiretos para posterior 
alocação aos produtos ou a outros departamentos”. A delimitação dos centros de 
custo, segundo Beulke e Bertó (2005), deve obedecer a dois principais critérios: 

a) Homogeneidade funcional – reúne atividades semelhantes em operações, 
custo e local físico.

b) Unidade de responsabilidade – é a união de atividades de um mesmo nível 
hierárquico em um mesmo centro de custo.

Esses conceitos possibilitam constituir centros de responsabilidades (CR) cen-
tralizando receitas, possibilitando avaliações e controles de ações, resultados e 
desempenhos de gestores em suas áreas de atuação e consequentemente da or-
ganização como um todo. 
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Koliver (1969) classificou os centros de custo, de acordo com funções desempe-
nhadas, em: a) centros administrativos, que tratam de custos relativos às funções 
administrativas, não têm função direta com a produção; b) centros auxiliares ou 
de apoio destinado à produção de bens, não atendem diretamente ao cidadão 
(ex.: almoxarifado); e c) centros de execução de serviços voltados diretamente ao 
atendimento ao cidadão.

O sistema de apuração de custos foi moldado de acordo com a complexidade do 
hospital, suas necessidades de informação e realidade operacional. O nível de 
detalhe dos custos reflete a estrutura da organização, bem como objetos de custo, 
relatórios e o nível da informação.

Em função da complexidade das atividades desenvolvidas nos hospitais, de uma 
forma geral, é imprescindível criar um sistema de informação capaz de captar, 
mensurar e evidenciar os custos com a produção médica, principalmente os cus-
tos logísticos, que muitas vezes passam despercebidos.

Na área governamental, as atividades como serviços prestados de forma contí-
nua, incluindo consultas médicas e odontológicas, requerem apuração de custo 
por processo, ou seja, os serviços são acumulados continuamente durante um 
período que se quer avaliar e após é dividido pela quantidade física dos serviços 
prestados naquele período. Dessa forma, encontra-se o custo unitário daquele 
respectivo serviço. 

O custo mede o consumo de recursos utilizados na produção de um bem ou ser-
viço. O desconhecimento dos custos é um dos maiores indicadores de ineficiência 
de um serviço.

Pode-se dizer que o modelo de medidas das atividades é caracterizado pela uti-
lização de custo padrão e custo meta, ou seja, custo meta é utilizado na fase de 
planejamento e desenvolvimento de produção ou serviços para determinar custos 
ainda em fase de projetos. Segundo Sakurai (1997 apud HANSEN; MOWEN, 
2001), o objetivo é predeterminar o custo considerando fatores externos à estru-
tura e o resultado desejado. O custo padrão é determinado na fase de produção 
dos serviços antes do término de execução destes.

Mauss e Souza (2008a) ressaltam que “custos-padrão são mais eficazes para o pla-
nejamento e o controle dos custos que a maioria dos custos históricos”. Ao fixar o 
custo padrão para todas as atividades e serviços, é possível avaliar a “performance” 
e a melhoria dos processos, e com isso tomar decisões de como fazer, comprar 
ou terceirizar. A utilização de custo-meta e custo-padrão para o planejamento e 
controle de atividades tem como objetivo uma gestão estratégica de custos.
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Delineamento do estudo

Desenvolveu-se um estudo descritivo retrospectivo no Hemocentro Coordenador 
do Rio de Janeiro, Hemorio. Baseado em análise documental e de registros admi-
nistrativos institucionais de acesso restrito, foram definidos e descritos, por meio 
do agrupamento, os custos fixos com seus respectivos rateios e análise de cada 
item, assim como custos variáveis. Foram avaliados os custos fixos e os custos 
variáveis. Para os custos fixos, foi adotada a metodologia de custeio por absorção. 
As condições alocadas foram de um procedimento padrão sem intercorrências 
durante o processo. Assim, não foram computados custos dos insumos eventuais, 
ou seja, aqueles que são utilizados fora do custo padrão; ex.: equipo pediátrico de 
transfusão, jelcos para punção de veia jugular externa.

O sistema de apuração de custos utilizado no Hemorio é de absorção, que con-
sidera o custo com materiais diretos, mão de obra direta e os custos indiretos 
ligados ao procedimento ou atividade. Nesse sentido, todos os custos de produção 
são alocados ao custo do produto, acrescido do que é absorvido de outros centros 
de custo. O objetivo foi conhecer o custo unitário do processo transfusão.

Para a elaboração, foram utilizados os relatórios emitidos pelos sistemas de in-
formática do Hemorio e planilhas setoriais do ano de 2011, que incluem plani-
lha orçamentária, planilha de gastos por centro de custo, planilha de rateios dos 
contratos, planilha de produtividade, planilha de pessoal e relatório analítico de 
material de consumo dos setores envolvidos.

O custo foi calculado considerando o intervalo que vai desde a ida do paciente 
ao Hemorio para os exames pré-transfusionais até o momento em que a bolsa 
com o sangue dele é descartada. Foi considerado o tempo gasto em cada etapa do 
processo aliado ao uso da infraestrutura necessária.

Os custos diretos são valores diretamente ligados às atividades, como as despesas 
de pessoal, os benefícios e os materiais de consumo. Para pessoal, foram utiliza-
dos para o cálculo o salário líquido e os benefícios (vale transporte, vale alimen-
tação e alimentação do funcionário). O cálculo do custo de pessoal considera o 
tempo que cada procedimento leva para ser concluído utilizando o recurso huma-
no, sendo assim, o valor deste carrega parte do valor hora/homem no processo. 

Consumo de materiais são as despesas referentes à utilização de um material, 
levando em consideração o último preço dos produtos. Incluem kits e medica-
mentos; material médico-hospitalar; material de laboratório; materiais de manu-
tenção; material de expediente; material impresso; material de informática; gases 
medicinais e gêneros alimentícios. No estudo, foram selecionados os materiais 
utilizados em um procedimento padrão de exsanguíneo parcial e eritrocitaferese. 
Todos os valores foram retirados da tabela SADH (sistema de abastecimento do 
Hemorio) e o cálculo foi baseado no último valor com que o produto foi adquirido. 
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O valor do concentrado transfundido foi calculado pelo valor do ciclo do sangue 
em 12 meses, ou seja, o custo foi obtido do momento em que o doador entrou 
no Hemorio até a liberação do concentrado de hemácias para uso em transfusão.

Os custos indiretos são valores que não pertencem a nenhum centro de custo 
específico, logo, é necessário utilizar método de rateio; calcula-se o valor mensal 
gasto por centro de custo, ou seja, calcula-se o valor por minuto dos dias trabalha-
dos e multiplica-se pelo tempo da utilização da sala para realização dos procedi-
mentos, e assim se chega a um valor final de rateio. Como exemplo, citam-se as 
despesas relacionadas a contratos e serviços. Alguns dos custos indiretos como 
limpeza e segurança foram calculados a partir de contratos com terceirizados.

Os critérios de rateios dependem de cada característica que não pode ser relacio-
nada com um centro de custo específico (Quadro 1).

O cálculo do custo de pessoal irá considerar o tempo que cada procedimento 
leva para ser concluído utilizando o recurso humano. Nesse caso, o valor carrega 
parte do valor homem-hora no processo. Foi utilizado um cálculo baseado no 
custo homem-hora trabalhado dos seguintes profissionais: médicos, técnicos de 
enfermagem e técnicos de laboratório. O custo do médico e do técnico foi calcu-
lado individualmente por categoria e o valor do custo calculado correspondeu ao 
atendimento de um único paciente. 

Quadro 1 – Planilha com critérios de rateio para custos indiretos

Contrato / Serviço Critério de rateio
Água Área física (m2)
Armazenamento de documentos Por centro de custo
Ar condicionado central Área física (m2)
Manutenção de computadores Nº de computadores
Correio e malote Por centro de custo
Elevadores Área física (m2)
Energia Elétrica Área física (m2)
Gás Nº de pontos de gás
Limpeza Área física (m2)

Lixo Infectante
Por centro de custo produtor de lixo 
infectante

Manutenção de Equipamento médico Nº de equipamentos 
Manutenção e reparo imóvel Área física (m2)
Segurança Área física (m2)
Telefonia Nº de ramais telefônicos
Centrífuga e Bancadas Nº de centrífugas e bancadas
Catraca Nº de funcionários
Máquina e Equipamento Nº de equipamentos

Fonte: Hemorio, 2011.
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Não houve análise do custo relacionado com o uso de máquinas de aférese e seus 
respectivos kits com o procedimento de exsanguíneo transfusão manual parcial, 
uma vez que a eritrocitaférese não faz parte da rotina transfusional do Hemorio.

Considerações éticas

Este estudo foi aprovado pelo Comitê Científico do Hemorio e autorizado pela 
Direção do Hemorio.

RESULTADOS

Custos em organizações públicas

Segundo Slomski (2003), “o tema custos e resultado econômico em entidades 
públicas tem mostrado poucos estudos viabilizando a sua aplicação na prática no 
serviço público”.

Essa afirmação conclui que não há uma preocupação com os dispositivos legais, 
haja vista a Lei federal nº 4.320, que desde 1964 já legislava, em seu art. 99, que 
”os Serviços Públicos manterão contabilidade especial para determinação dos cus-
tos, ingressos e resultados sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira 
comum” (BRASIL, 1964).

O Decreto Lei nº 200, de 1967, art. nº 70 (BRASIL, 1967), determina que a contabi-
lidade deva apurar os custos dos serviços para evidenciar os resultados da gestão. 
Observa-se que, a despeito da obrigatoriedade da utilização das informações de 
custo na administração pública, esse fato não vem ocorrendo. Silva (1999) diz que 
tais normas são desrespeitadas até hoje por quase todas as entidades públicas. 
Acrescenta ainda que tais ferramentas gerenciais não são utilizadas no Brasil de 
forma estruturada e tampouco concebidas. As existentes são inadequadas e não 
atendem às necessidades informacionais.

O BNDES (2000 apud MAUSS; SOUZA, 2008a) apresentou trabalho mostrando 
e comprovando que há grande dificuldade na redução de gastos, por ocorrer au-
sência de sistemas adequados de controle de custos. Existe falta de instrumentos 
gerenciais eficazes para determinação de gastos com insumos, o que leva ao pre-
juízo dos resultados esperados (MAUSS; SOUZA, 2008a).

Nesse sentido, pode-se afirmar que não há uma cultura de gestão de custos no 
serviço público no Brasil. Um dos motivos invocados para essa ocorrência seria a 
falta de literatura voltada ao tema. A maioria dos estudos existente trata de custo 
no âmbito da iniciativa privada.

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

392



Com essa deficiência informacional, alguns legisladores brasileiros previram na 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 50, §3° (BRASIL, 2000), que a admi-
nistração pública teria que manter sistema de custos que permitisse a avaliação 
e acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Para tal, 
foi implantada uma forma de controle qualificada sobre os custos incorridos, 
oferecendo informações concretas que amparam decisões dos administradores. 
Entretanto, a legislação não determina como é a forma que deve ser aplicada.

Com a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) (BRASIL, 2000) e as constantes 
contratações de serviços terceirizados na área pública, como transporte escolar, 
serviços médicos, exames laboratoriais, torna-se imprescindível que gestores de 
entidades públicas demonstrem custos. A partir daí, pode-se determinar e funda-
mentar decisões sobre quais serviços o município irá prestar e quais serão presta-
dos por entidades terceirizadas, ou seja, onde alocar, reduzir ou eliminar gastos. 

Na tomada de decisões, cabe aos gestores verificar qual o resultado econômico dos 
produtos/serviços prestados. Em resumo, terão de saber qual a diferença entre 
a receita de oportunidade econômica e a soma dos custos diretos e indiretos que 
forem identificados na área responsável pela produção dos produtos/serviços.

O artigo 85, da Lei Federal nº 4.320, determina que 

os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acom-
panhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 
patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levan-
tamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros (BRASIL, 1964, art. 85).

As entidades públicas são obrigadas a apurar seu resultado econômico e dispo-
nibilizá-lo aos órgãos fiscalizadores e à sociedade em geral. Em 26 de outubro de 
2005, foi elaborada a Portaria nº 945, da Comissão interministerial de custos, com 
objetivo de “elaborar estudos e propor diretrizes, métodos e procedimentos para 
subsidiar a implantação de sistema de custos na Administração Pública federal” 
(ANYAEGBU et al., 1998).

A adoção de conceitos de custo por algumas entidades públicas tem possibilitado 
obter resultados positivos na gestão administrativa e financeira dessas entidades, 
a cargo de gestores públicos (LOBO et al., 2011).

Não existe um modelo padrão de custo que possa ser aplicado em qualquer enti-
dade, seja pública ou privada. A mensuração de custos em alguns estados brasi-
leiros apresenta algumas particularidades (ANYAEGBU, et al., 1998).

No Rio Grande do Sul, por exemplo, a estrutura de mensuração do sistema de 
custos está apoiada apenas no método de custeio direto. No Rio de Janeiro, so-
mente em 2002 foi implantado o sistema de custos, já previsto no programa de 
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ações da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM/RJ, 1995 
apud MAUSS; SOUZA, 2008a). O processo de mensuração de custo é baseado 
nos procedimentos de custeio por absorção. Em Salvador, adota-se modelo seme-
lhante ao do Rio de Janeiro, implantado, em 2003, utilizando método de custeio 
por absorção para alocação dos custos indiretos.

O tema relativo a custos no serviço público vem cada vez mais crescendo em impor-
tância no exterior. Verifica-se a necessidade de se criarem indicadores gerenciais 
para avaliação de desempenho e gastos por parte dos gestores. Em outros países, 
como nos Estados Unidos da América, segundo Nunes (1995), a administração 
pública tem suas bases em método de custeio ABC (MANODORI et al., 2000).

Em Portugal, não havia uma contabilidade de custo implantada até 2006 (MAUSS; 
SOUZA, 2008a). Na Austrália, houve uma implantação de gestão pública por 
resultados – a contabilidade gerencial mensura e controla se os resultados pre-
vistos foram alcançados e avalia se os custos reais ocorridos no serviço público 
não foram maiores que os do mercado (INTERNATIONAL FEDERATION OF 
 ACCOUNTANTS, 2000; ANYAEGBU et al., 1998).

Na Nova Zelândia, com base em estudo realizado pela International Federation 
of accountants (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2000; 
UBIALI et al., 2008), delinearam-se aspectos de custo, alguns com certa parti-
cularidade. Um exemplo é a adoção do conceito de que os serviços ou atividades 
públicas devem possuir um preço, mesmo os que são distribuídos gratuitamente 
ao público, e o outro é a existência de um preço de transferência entre órgãos go-
vernamentais. Todas as saídas são custeadas pelo custo de produção de produtos 
ou serviços. O método de custeio pleno (full costing) é a base para o gerenciamento 
financeiro do governo e serve como instrumento para medir o retorno dos inves-
timentos em produtos oferecidos à população (ANYAEGBU et al., 1998).

No Canadá, a exemplo da Nova Zelândia, também se adotam procedimentos ba-
seados no estudo do IFAC. Existe um forte enfoque em resultados, possibilitando 
a avaliação do desempenho público e com isso a eficiência e eficácia da gestão. 
A informação de custos fundamenta a tomada de decisões e o planejamento de 
projetos (ANYAEGBU et al., 1998).

No Reino Unido, o documento da International Federation of Accountants (IN-
TERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2000; UBIALI et al., 2008) 
também faz referência à contabilidade semelhantemente ao que ocorre na Nova 
Zelândia e no Canadá. Informações de custos são usadas para medição de desem-
penho e há mensuração também da utilização eficiente do capital e dos recursos 
públicos investidos (ANYAEGBU et al., 1998).
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Descrição do Programa Transfusional Crônico do HEMORIO

Segundo dados do setor de documentação médica, o Hemorio possui mais de 
3.000 pacientes matriculados com diagnóstico de doença falciforme. Cerca de 
170 a 180 deles participam do programa transfusional crônico, que presta aten-
dimento a pacientes que apresentaram algum tipo de complicação. Entre elas, 
o acidente vascular cerebral é a principal. Além dessa complicação, há casos de 
alteração de doppler transcraniano, síndrome torácica aguda de repetição e outras 
intercorrências (CANÇADO, 2007).

As etapas desse procedimento envolvem o comparecimento do paciente ao ser-
viço de Hemoterapia, na sala de transfusão de troca, para realização do procedi-
mento. A sala de transfusão de troca funciona de segunda a sexta entre 8h e 17h. 

Todos os pacientes que realizam o procedimento de transfusão de troca são en-
caminhados por meio de parecer ao serviço de hemoterapia do Hemorio pelo 
ambulatório de hematologia ou setor de emergência do hospital. São incluídos 
no programa todos os pacientes com doença falciforme que apresentaram algum 
tipo de intercorrência em que a substituição sanguínea (transfusão de troca) este-
ja indicada. Uma vez que entrem no programa, permanecerão por um período de 
tempo que varia de seis meses a um período não definido. Ainda não há critérios 
aceitáveis para suspensão com segurança do programa Transfusional. 

No protocolo do Hemorio, os pacientes com síndrome torácica aguda permane-
cem no programa por um período mínimo de seis meses. Em relação aos com 
alteração de doppler transcraniano e aos que sofreram acidente vascular encefáli-
co, não há critérios para determinar seu desligamento do programa transfusional. 
Nesse caso, critérios de protocolos americanos são seguidos (MANODORI et al., 
2000).

No programa crônico, todos os pacientes realizam exames laboratoriais cerca de 
três a quatro dias antes do procedimento. Os exames consistem em hemograma 
completo, dosagem, principalmente de hemoglobinas HbA, HbS, e realização 
de reserva transfusional, que implica a retirada de uma amostra de sangue total 
para ser enviada ao setor de imuno-hematologia, onde se separam componentes 
fenotipados, de acordo com cada paciente, para prova de compatibilidade. Esse 
produto pronto é encaminhado ao setor de expedição, local onde fica armazenado 
aguardando a vinda do paciente. No dia do procedimento, esse componente sofre 
algum tipo de procedimento especial, como filtração para leucodepleção, e após 
é expedido para o paciente. 

No dia da transfusão, o paciente chega à sala de transfusão de troca, onde é feito 
um registro de entrada em planilha própria, e aguarda a chamada para o primeiro 
atendimento médico (consulta).
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Durante a consulta médica, verifica-se o estado do paciente, bem como resultados 
de seus exames prévios. Os resultados são verificados online num programa de in-
formática próprio da instituição. Após avaliação, uma prescrição médica é gerada.

Enquanto aguarda a segunda abordagem, ou seja, a chamada pela enfermagem 
para iniciar o procedimento de troca, ocorre a visita de um funcionário do servi-
ço de nutrição, que anota o nome de todos os pacientes e providencia envio de 
lanches para todos.

Após a chegada do sangue solicitado à sala de transfusão de troca, o paciente é 
chamado nominalmente por profissional de enfermagem, que o coloca confor-
tavelmente em uma cama que se encontra previamente preparada com lençóis 
trocados para cada paciente; são verificados os sinais vitais, e o material para uso 
durante o procedimento é separado e identificado por paciente.

É iniciado, então, o procedimento. A técnica consiste em uma punção venosa 
preferencialmente em região de prega antecubital de membros superiores com 
agulhas calibre 16/17 ou, nos casos em que o acesso venoso é mais difícil, punção 
de jugular externa (procedimento mais utilizado em crianças).

O volume de retirada do sangue total é previamente calculado por um médico do 
serviço de hemoterapia, que deverá estar presente durante todo o procedimento.

O procedimento inicia-se com uma etapa rápida de hidratação com soro fisio-
lógico 0,9% e segue com uma sangria terapêutica de um volume previamente 
determinado. Depois ocorre a transfusão de concentrado de hemácias num volu-
me também predeterminado. As fases ocorrem em etapas, não há reposição de 
plasma, apenas reposição salina (soro fisiológico 0,9%).

São utilizadas bolsas de coleta dupla ou tripla de acordo com o volume a ser retira-
do; essas bolsas são acopladas em um circuito constituído por equipos e conexões, 
o controle de retirada do volume ocorre por meio do uso de balanças digitais de 
medição de volumes (homogeneizadores).

Ao final do procedimento, o componente retirado é descartado em recipiente 
próprio. Assim como insumos utilizados, todo o material é enviado para setor 
específico e descarte (Quadro 2).
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Quadro 2 – Fluxo sinóptico do procedimento de exsanguíneo transfusão parcial. 

1. O paciente vem ao Hemorio para coleta de sangue para avaliação laboratorial e 
exames pré‑transfusionais;

2. O paciente retorna após três dias e se dirige à sala de transfusão de troca;
3. O técnico de enfermagem recepciona o paciente e registra seu nome, matrícula, 

grupo sanguíneo e hora de chegada;
4. O Técnico de enfermagem comunica ao setor de expedição, via telefone, o nome do 

paciente presente para transfusão;
5. O setor de expedição comunica para o setor de transfusão de troca, via telefone, 

quais componentes estão liberados;
6. Um profissional de apoio da enfermagem busca o componente no setor de 

expedição em caixa térmica e entrega na sala de transfusão de troca;
7. O paciente recebe atendimento médico na sala de transfusão de troca, onde o 

médico avalia o resultado dos exames (hemograma e dosagem de hemoglobina), 
pesa o paciente, faz o cálculo para retirada do sangue, agenda o retorno e prescreve 
o volume da sangria e quantas unidades de concentrado de hemácias serão 
transfundidas;

8. O paciente é encaminhado ao leito preparado previamente e os sinais vitais são 
verificados;

9. Os materiais para execução do procedimento são preparados;
10. A bolsa dupla de sangue é colocada no aparelho homogeneizador, que gradua o 

volume de sangue que será retirado, de acordo com a prescrição médica;
11. Após a sangria o paciente recebe a transfusão;
12. Verificam‑se os sinais vitais do paciente novamente, ele lancha e depois é liberado;
13. A bolsa com sangue retirada do paciente é acondicionada em saco de lixo descarte 

especial e levado para autoclavagem.

 Fonte: Hemorio, 2011.

Custos do procedimento e do programa

Custo do procedimento de exsanguíneo transfusão parcial

No procedimento de transfusão de troca, há os seguintes centros de custo envol-
vidos: laboratório, setor de imuno-hematologia, expedição e procedimentos espe-
ciais; documentação médica e administração; transfusão, rouparia, informática, 
almoxarifado, limpeza, nutrição.

O resultado do custo do programa transfusional no Hemorio foi calculado por 
atividade incluída no procedimento, a partir dos dados coletados e fornecidos 
pela central de Estatística e Informação do Hemorio e descritos a seguir. Foram 
computados os custos diretos com pessoal e materiais e os custos indiretos de-
correntes dos rateios descritos no método (Tabela 1).
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Tabela 1 – Custos diretos e recursos humanos com o procedimento de exsanguíneo trans-
fusão parcial

Recursos 
humanos

Quantidade de 
profissionais

Carga 
horária

Valor total 
(R$)

Valor da 
hora (R$)

Quantidade utilizada 
(por paciente)

Valor (R$) 
(por paciente)

Salário 
profissional 
médico

1
96 

horas
1.531,04 15,95 8,00 127,59

Salário 
profissional 
técnico de 
enfermagem

2
130 

horas
719,95 5,54 16,00 88,61

Salário 
profissional 
técnico de 
laboratório

3
130 

horas
719,95 5,54 1,45 8,03

Subtotal 1 224,27

Benefícios
Valor total 

(R$)
Valor da 
hora (R$)

Quantidade 
profissionais

Valor (R$) 
(por paciente)

Benefícios (Al. Func. + Vale alim. + 
VT) Médico + Tec. Enf. + Tec. Lab.

586,21 26,65 6,00 159,88

Subtotal 2 159,88
Total RH por paciente 384,15

Fonte: Hemorio, 2011.

Foram consideradas as cargas horárias (homem-hora) utilizadas para atendimen-
to dos pacientes desde o momento de sua chegada até sua saída, além de todas 
as atividades envolvidas na exsanguíneo transfusão parcial: coleta de sangue para 
avaliação laboratorial e exames pré-transfusionais, uso da sala do programa, re-
gistros do procedimento, retirada de sangue e transfusão de sangue.

Todos esses processos consomem também materiais alocados ao “custo dire-
to-matérias de consumo” (Tabelas 2 a 7).

Tabela 2 – Custos diretos e materiais relativos à coleta e exames hematológicos do proce-
dimento de exsanguíneo transfusão parcial

Material de 
consumo

Descrição 
utilizada

Apresentação Valor 
sadh

Valor 
unitário (R$)

Quantidade 
utilizada (por 

paciente)

Valor (R$) 
(por 
paciente)

Coleta de sangue
Tubo para coleta 
de sangue a 
vácuo EDTA 2 
ml tampa roxa

1 por 
paciente

Unidade 0,21 0,21 1 0,21

Álcool etílico 70%
5 ml por 
paciente

Fraco 
1.000 ml

6,50 0,0065 200 1,30

Escalpe para coleta 
de sangue a vácuo

1 por 
paciente

Unidade 1,90 1,90 1,00 1,90

Continua
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Material de 
consumo

Descrição 
utilizada

Apresentação Valor 
sadh

Valor 
unitário (R$)

Quantidade 
utilizada (por 

paciente)

Valor (R$) 
(por 
paciente)

Curativo descartável
1 curativo 
por 
paciente

Unidade 0,02 0,02 1,00 0,02

Compressa de gaze 
cirúrgica estéril 
7,5 cm × 7,5 cm

2 gazes 
por 
paciente

Pct com 10 
unidades

0,39 0,04 2 0,08

Subtotal (Coleta exames por paciente) 3,51
Dosagem de hemoglobina
Luva de 
procedimento em 
látex tam. peq.

1 par de 
luvas por 
exame

Unidade 0,10 0,10 1 0,10

Ponteira universal 
0 a 200 ul, sem 
filtro, não serrilhada 
na base

1 por 
exame

Unidade 0,01 0,01 1 0,01

Compressa de gaze 
de algodão med. 
7,5 cm × 7,5 cm

10 gazes 
por exame

Pacote 500 
unidades

11,95 0,02 10 0,24

Kit beta‑talassemia 
short program 
BTS recorder 
pack (270‑0002)

1 teste 
por exame

Kit com 500 
unidades

2.111,10 4,22 1 4,22

Álcool etílico 70%
10 ml por 
exame

Fraco 
1.000 ml

6,50 0,01 10 0,07

Subtotal (dosagem HB por paciente) 4,64
Hemograma
Luva de 
procedimento em 
látex tam. peq.

1 par de 
luvas por 
exame

Unidade 0,10 1 1 0,10

Hipoclorito de 
sódio a 2%

200 ml 
por dia

Galão de 
5.000 ml

10,00 227,27 227,27 0,45

Reagente para 
realização 
hemograma 
automatizado 
por teste

unidade
Kit com 500 
unidades

1,00 1,00 3,81

Subtotal (hemograma por paciente) 4,36

Fonte: Hemorio, 2011.

Conclusão
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Tabela 3 – Custos diretos, materiais e uso da sala do Programa Procedimento de exsan-
guíneo transfusão parcial

Material de 
consumo

Descrição 
utilizada

Apresentação Valor 
sadh

Valor 
unitário (R$)

Quantidade 
utilizada por 

paciente

Valor (R$) 
(por paciente)

Uso da sala por paciente

Lanche
1 por 
paciente

3,39 3,39 1 3,39

Lençol de tecido
2 lençóis 
por 
paciente

Lençol de 
0,575 kg

4,80 2,76 2 5,52

Saco para 
autoclave 100 l

1 por dia Saco de 100 L 2,27 2,27 ‑ 0,23

Subtotal (sala por paciente) 9,14
Fonte: Hemorio, 2011.

Tabela 4 – Custos diretos, materiais e registros no procedimento de exsanguíneo trans-
fusão parcial

Material de 
consumo

Descrição 
utilizada

Apresentação Valor 
sadh

Valor 
unitário (R$)

Quantidade 
utilizada por 

paciente

Valor (R$) 
(por 

paciente)
Registros procedimento
Mapa de ocorrência 
transfusional

2 folhas 
por dia

Pct com 
500 folhas

30,00 0,06 2 0,12

Papel A4 utilizado 
para cada paciente

1 resma 
para 2 
dias

Resma com 
500 fls

7,77 0,02 25 0,39

Papel 4ª para 
registro de entrada 
de pacientes

1 folha 
por dia

Resma com 
500 fls

7,77 0,02 0,00 0,00

Pulseira de 
identificação em 
plástico com 
logomarca Hemorio

1 por 
paciente

Unidade 0,59 0,59 1 0,59

Grampos para 
grampeador 26/6

1 caixa 
por mês

cx. com 5.000 
grampos

1,88 0,0004 25 0,01

Subtotal (Registros por paciente) 1,11
Fonte: Hemorio, 2011.

Tabela 5 – Custos diretos, materiais e sangria (retirada de sangue) no procedimento de 
exsanguíneo transfusão parcial

Material de 
consumo

Descrição 
utilizada

Apresentação Valor 
sadh

Valor 
unitário (R$)

Quantidade 
utilizada por 

paciente

Valor para 
um paciente 

(R$)
Procedimento de retirada de sangue
Agulha para fístula 
artério‑venosa 
com clamp de 
segurança 16

1 por 
paciente

Unidade 0,98 0,98 1 0,98

Continua
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Material de 
consumo

Descrição 
utilizada

Apresentação Valor 
sadh

Valor 
unitário (R$)

Quantidade 
utilizada por 

paciente

Valor para 
um paciente 

(R$)
Álcool etílico 70% ‑ 
100 ml (antissepsia)

20 ml por 
paciente

Frasco de 
100 ml

0,86 0,01 20 0,17

Bolsa para coleta 
de sangue, dupla, 
CPDA – 450 ml

1 por 
paciente

Unidade 26,16 26,16 1 26,16

Caneta
1 por 
semana

Unidade 0,34 0,34 0 0,01

Clorexidina 
degermante 
4% ‑ 100 ml

1 por dia
Frasco de 
100 ml

1,94 0,02 10 0,19

Compressa de gaze 
cirúrgica estéril 
7,5 cm × 7,5 cm

10 
pacotes 
por dia

Pct com 10 
unidades

0,39 0,39 1 0,39

Curativo descartável 
para punção 
venosa periférica

1 por 
paciente

Unidade 0,02 0,02 1 0,02

Equipo para infusão 
de soro macrogotas 
com injetor lateral

1 por 
paciente

Unidade 1,45 1,45 1 1,45

Extensor de 2 vias 
(dispositivo para 
infusão de soro)

1 por 
paciente

Unidade 1,10 1,10 1 1,10

Fita cirúrgica com 
adesivo sintético 
micropore

1 rolo 
por dia

Rolo de
50 mm × 10 m

3,05 0,31 1 0,31

Luva de 
procedimento em 
látex tam. médio

1 caixa 
a cada 
2 dias

Cx com 100 
unidades

15,00 0,15 5 0,75

Luva de 
procedimento em 
látex tam. pequeno

1 caixa 
por dia

Cx com 100 
unidades

10,00 0,10 10 1,00

Rótulo para 
soluções 
autoadesivo

1 por 
paciente

Unidade 0,03 0,03 1 0,03

Solução fisiológica 
0,9% 500 ml

1 frasco 
de 500 ml 
por 
paciente

Fraco com 
500 ml

1,59 0,003 500 1,59

Subtotal (Retirada de sangue por paciente) 34,15
Fonte: Hemorio, 2011.
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Tabela 6 – Custos diretos, materiais e prova cruzada e transfusão no procedimento de 
exsanguíneo transfusão parcial 

Material de consumo Descrição 
utilizada

Apresentação Valor 
sadh

Valor 
unitário (R$)

Quantidade 
utilizada por 
paciente

Transfusão – por bolsa de CH transfundida
Pré‑transfusional (Prova cruzada – 40min)
Luva de procedimento 
em látex tam. peq.

1 par de luvas 
por exame

Unidade 0,1 0,1 0,10

Álcool etílico 70%
200 ml por 
exame

Frasco 1.000 ml 6,5 0,0065 1,30

Hipoclorito de sódio a 2%
1 galão 
por mês

Galão 5.000 ml 10,0 0,002 0,45

Papel A4 utilizado para 
registro dos resultados

2 folhas por 
exame

Resma com 
500 fls

7,77 0,02 0,03

Etiqueta térmica 1 por exame Rolo com 1.000 8,0 0,008 0,01

YTricell I e II
50 µl por 
exame

Kit com 2 
frascos de 10 ml

99,62 0,4981 2,49

ID – Liss Coombs
1 cartela 
por exame

Caixa estante 
112 com 12 
cartões

21.114,24 15,71 15,71

Soro anti‑A monoclonal 
para classificação ABO

50 µl por 
exame

Frasco com 
10 ml

17,15 0,01715 0,86

Soro anti‑B monoclonal 
para classificação ABO

50 µl por 
exame

Frasco com 
10 ml

17,15 0,01715 0,86

Soro anti‑AB monoclonal 
concentrado

50 µl por 
exame

Frasco com 
10 ml

10,0 0,01 0,50

Soro anti‑D 
monoclonal Blend

50 µl por 
exame

Frasco com 
10 ml

30,0 0,03 1,50

Soro controle 
monoclonal RH

50 µl por 
exame

Frasco com 
10 ml

14,82 0,01482 0,74

Hemácias para classificação 
reversa A1 e B 3% a 20%

50 µl por 
exame

Kit com 2 
frascos de 10 ml

70,05 0,035025 1,75

Tubos de ensaio 12 
mm × 75 mm plástico 
transparente

9 por exame Unidade 0,03 0,03 0,27

Ponteira universal 350 ul s/
filtro não serrilhada na base

3 por exame Unidade 0,02 0,02 0,06

ID – diluente II
2 ml por 
exame

Frasco com 
500 ml

5,29 1,058 2,12

Solução fisiológica 
cloreto de sódio a 0,9%

2 ml por 
exame

Frasco com 
500 ml

1,08 0,00432 0,01

Pipeta Pasteur 
descartável capc. 3 ml

1 por exame
Pst com 100 
unidades

0,04 0,04 0,04

Subtotal (prova cruzada por CH transfundido) 28,80
Bolsa para transfusão 
sanguínea adulto

1 por 
procedimento

Bolsa 350 ml 383,74 383,74

Equipo para transfusão 
sanguínea adulto

1 por paciente unidade 2,0 2,20 2,20

Subtotal (Transfusão por CH transfundido) 385,94
Fonte: Hemorio, 2011.
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Tabela 7 – Custos indiretos no procedimento de exsanguíneo transfusão parcial 

Custos indiretos Coleta Citologia Hemoglobinopatia Imuno‑hematologia Transfusão Total
Água 3,22 0,75 0,04 0,75 4,60 9,36
Armazenamento 
de documentos

0,20 0,20 0,01 0,20 0,20 0,81

Ar condicionado 
central

0,00 2,16 0,11 2,16 0,00 4,43

Computadores 
manutenção

0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,06

Correio e malote 0,14 0,03 0,00 0,03 0,00 0,21
Elevadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gás 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 1,46
Limpeza 0,00 0,13 0,34 0,00 0,00 0,47
Lixo infectante 0,34 0,00 0,13 0,00 0,00 0,47
Manutenção de 
equipamento 
médico

0,13 11,64 0,00 0,00 0,00 11,78

Manutenção e 
reparo de imóvel

0,00 0,13 3,88 0,00 0,00 4,01

Segurança 11,64 0,76 0,13 0,00 0,00 12,53
Telefone 0,13 4,68 0,18 0,00 0,00 4,98
Centrífuga e 
bancadas

0,18 0,00 1,09 0,00 0,00 1,26

Catraca 1,09 7,23 0,00 0,00 0,00 8,32
Máquinas e 
equipamentos

0,08 0,00 1,681 0,00 0,00 1,76

Total (custo indireto por paciente) 61,90
Fonte: Hemorio, 2011.

Na hipótese de ser transfundida apenas uma bolsa de sangue no procedimento 
de exsanguíneo transfusão parcial, seu custo padrão seria dado pelo somatório 
dos custos diretos e indiretos, equivalendo a R$ 917,58.

Indicadores e Custos do Programa Transfusional Crônico no HEMORIO

Em 2009, foram realizadas 1.720 transfusões de troca, enquanto em 2010 ocor-
reram 1.921. Em 2011, registrou-se um total de 2.040 de troca em 247 dias tra-
balhados. Para esse total de procedimentos, foram utilizadas 3.003 unidades de 
concentrado de hemácias. 

Os dados permitem afirmar que foram realizadas, em média, 8,5 trocas/dia ou 
85 minutos para cada procedimento. Esses indicadores de operação do serviço 
estão resumidos no Tabela 8.
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Tabela 8 – Indicadores do Programa Transfusional Crônico 

Indicadores Valores
Média de procedimentos realizados por dia trabalhado 8,5
Total de procedimentos realizados 2.040
Duração média do procedimento 85 min
Total de CH transfundidos 3.003
Média de CH transfundidos por procedimento 1,47 bolsas

Fonte: Hemorio, 2011.

Além de estimar o custo padrão do procedimento, pode-se estimar o custo efetivo 
do Programa Transfusional do Hemorio a partir dos dados descritos acima, o 
que constitui uma aproximação do custo efetivo do procedimento. Como não há 
dados para computar os materiais efetivamente utilizados, o que incluiria desper-
dícios e mais de uma prova por bolsa transfundida nos pacientes do programa, 
adotaram-se, para itens não disponíveis, os dados do custo padrão.

A manutenção de um programa transfusional crônico comporta custos fixos e 
variáveis. Os fixos decorrem da manutenção da estrutura para realizar esses pro-
cedimentos, que incluem predominantemente os recursos humanos e custos 
indiretos ligados ao funcionamento da sala e de outros setores que executam 
atividades relacionadas ao procedimento. 

Os custos variáveis são proporcionais ao número de procedimentos realizados e 
comportam, principalmente, materiais de consumo.

Em termos de recursos humanos, considerou-se que, para atender o número de 
pacientes atual, permanecem à disposição do programa três médicos em regime 
de 24 horas (na prática, um médico 40 horas e o plantonista na parte da manhã), 
dois profissionais de enfermagem e um técnico de laboratório para os diversos 
exames de avaliação hematológica e provas pré-transfusionais. Os custos fixos do 
programa com recursos humanos são mostrados no Tabela 9.

Somando-se os custos fixos aos custos variáveis do Programa Transfusional crô-
nico no Hemorio para 2011, obtém-se um valor total de R$ 1.610.875,38.

Tabela 9 – Custos variáveis e materiais do Programa Transfusional Crônico

Custos Unidades utilizadas Valor unitário (R$) Valor total (R$)
Diretos
Avaliação hematológica (coleta de 
sangue, hemograma, hb)

2.040 12,41 25.316,40

Uso da sala e registros 2.040 10,25 20.910,00
Retirada de sangue 2.040 34,15 69.666,00
Pré‑transfusional (prova cruzada) 3.003 28,80 86.486,40
Transfusão 3.003 385,94 1.158.977,82
Indiretos 2.040 61,90 126.276,00
Total custos variáveis 1.487.632,62
Fonte: Hemorio, 2011.
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Observa-se acima que alguns dos custos diretos das atividades são fornecidos por 
paciente, mas a atividade transfusão, inclusive provas pré-transfusionais, tem 
seu custo estimado por concentrado de hemácias transfundido. Fornecer o custo 
dessa atividade por concentrado de hemácias transfundido justifica-se pelo fato 
de este ser um item de custo de muito peso e pela variabilidade do número de 
bolsas usadas entre pacientes. 

Somando-se os valores dos custos variáveis (Tabela 9) e fixos (Tabela 10), ao final 
do estudo conclui-se que o custo total do programa foi de R$ 1.610.875,38 e o cus-
to do procedimento (usando transfusão de 1,5 CH por paciente) foi de R$ 789,64.

Tabela 10 – Custo fixo e RH do Programa Transfusional Crônico

Recursos humanos Quantidade de 
profissionais

Carga horária 
unitária mensal

Valor unitário 
mental

Valor anual para 
operação setor

Salário profissional médico 3 3 × 96 horas 1.531,04 55.117,44
Salário profissional técnico de 
enfermagem

2 2 × 130 horas 719,95 17.278,80

Salário profissional técnico de 
laboratório

1 1 × 130 horas 719,95 8.639,40

Subtotal 1 81.035,64
Benefícios
(Al. Func + vale alim. + VT) – 
médico + téc. Enf. + téc. Lab.

6 586,21 42.207,12

Subtotal 2 42.207,12
Total 123.242,76

Fonte: Hemorio, 2011.

Na análise da composição dos custos do procedimento, o item de maior peso foi 
a transfusão, em função do custo da bolsa de sangue. Nos procedimentos reali-
zados no Hemorio, com média de 1,5 bolsa usada, totalizou 3/4 do total do custo 
( Figura 1). Esse é o item de custo de maior peso e, pela variabilidade do número 
de unidades transfundidas entre os pacientes, pode impor grandes variações de 
custo do procedimento, na dependência das práticas e do tipo de paciente de 
cada serviço.
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Figura 1 – Participação dos itens de custo no custo total do procedimento
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Fonte: Hemorio, 2011.

DISCUSSÃO

Não se identificaram análises de custo brasileiras prévias na literatura nacional 
referentes a programas transfusionais crônicos em doença falciforme. Na área 
de hemoterapia, o único estudo de custos extraído da literatura indexada é o de 
Ubialli et al. (2008), que enfocou alocação de custos, controle de custos, custos e 
análise de custo, custos diretos de serviços e serviço de hemoterapia. 

Exsanguíneo transfusão manual parcial, denominada transfusão de troca, é um 
método conhecido que garante um menor custo do que uma eritrocitaférese 
( SILVA, 1999). É um método que se assemelha à eritrocitaférese, porém realiza-
do de forma manual. Entre as diferenças dos procedimentos, pode-se destacar 
que os procedimentos de eritrocitaférese não provocam aumento do acúmulo 
de ferro transfusional. Estima-se que cada unidade de concentrado de hemácias 
contenha de 200 mg a 250 mg de ferro. Sem uso de quelantes de ferro, após 10 a 
20 transfusões ou anos recebendo transfusão, pode-se observar sinais clínicos e 
laboratoriais decorrentes de sobrecarga de ferro (SILVA, 1999).

No procedimento de eritrocitaférese, ocorre uma troca do volume globular total 
do paciente, ou seja, a mesma quantidade de glóbulos vermelhos retirados é 
infundida no paciente; quanto à transfusão de troca em longo prazo, pode-se 
observar um aumento gradativo de ferro, provocado pelas transfusões, ou seja, 
ao retirar sangue total (hemácia e plasma) e infundir concentrado de hemácias 
(hemácias), oferece-se um aporte maior de ferro ao paciente.

Ao custo das transfusões sanguíneas crônicas (transfusão de troca) deve-se so-
mar o gasto com quelantes de ferro, uma vez que mesmo havendo uma menor 
utilização de componentes sanguíneos, o volume de hemácias transfundidas será 
sempre maior.
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Entre as desvantagens do procedimento de eritrocitaferese, há um maior consu-
mo de unidades (componentes) em relação às transfusões de troca, fazendo com 
que os pacientes fiquem mais expostos a antígenos do sistema eritrocitário e a do-
enças transmitidas pelo sangue. Outra desvantagem se deve ao fato de o paciente 
ter que possuir excelente acesso venoso, pois ocorrem duas punções venosas. 
No caso de não haver acesso venoso adequado, está indicada a colocação de um 
cateter de longa permanência totalmente implantado que pode propiciar maior 
chance de intercorrências relacionadas à sua colocação e manutenção. Entretanto, 
faz-se necessário, no caso também das eritrocitaférese, uma equipe altamente 
treinada e capacitada em aférese terapêutica e suas intercorrências.

Como limitação do estudo, é necessário citar que todo o levantamento de custo 
foi baseado em um procedimento padrão, em que não ocorreu nenhum desper-
dício. Não foram computadas perdas de insumos durante o ato transfusional, 
custos com medicações decorrentes do tratamento de eventuais reações transfu-
sionais, execução de fenotipagens eritrocitárias não rotineiras, tempo de espera 
dos pacientes e transporte destes para municípios do estado do Rio de Janeiro. 
Observou-se, também, que o setor de transfusão de troca não existe como centro 
de custo isolado. Portanto, não se chegou ao custo real, apenas estimado. Nesse 
sentido, o valor final encontrado está subestimado e poderá ser melhorado.

O sistema de informação sobre custos é uma importante ferramenta para tomada 
de decisões, principalmente por parte dos gestores. Esse sistema de informação 
deverá ser construído por indicadores fidedignos, que irão expressar uma deter-
minada situação, ou seja, se metas e objetivos estão sendo cumpridos determi-
nando o rumo da Organização (OKPALA et al., 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho possibilitou estimar o custo do procedimento e da manutenção de 
um programa transfusional crônico no contexto de atendimento e das informa-
ções disponíveis no Hemorio. Mais do que analisar o desempenho e os custos 
da instituição, a exemplo do que ocorre em países da OCDE, citados na revisão 
apresentada neste trabalho, o objetivo no estágio atual é subsidiar o planejamento. 
Ao final do estudo, concluiu-se que o custo total do programa no Hemorio foi 
de R$ 1.610.875,38 e o custo do procedimento (usando transfusão de 1,5 CH por 
paciente) foi de R$ 789,64.

Ainda que sujeitos a ressalvas, esses dados têm utilidade como uma referência 
para municípios ou estados que estejam considerando a estruturação de pro-
gramas semelhantes, que têm impactos potenciais positivos no atendimento à 
população brasileira com doença falciforme. 
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INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um sistema de saúde é consti-
tuído por organizações, instituições, recursos financeiros e pessoais que tenham 
como objetivo principal a melhoria da saúde da população. Silva et al. (2010) 
corroboram com essa definição quando dizem que a eficácia e a eficiência do sis-
tema de saúde dependem do funcionamento integrado dos setores relacionados 
à gestão de pessoas, infraestrutura, recursos financeiros e logísticos, entre outros. 

Desde a década de 1970, a palavra logística recebeu várias definições. Atualmen-
te, a tendência é de que se aproxime da visão mais ampla de gestão da cadeia de 
suprimentos. Silva et al. (2010, p. 42) destacam que logística é 

um conjunto que trata do movimento, em todos os sentidos, de materiais, 
serviços, recursos financeiros, pessoas e informações, nos ambientes inter 
e intraempresarial, com eficácia (alcance de objetivos), eficiência (otimiza-
ção de recursos) e efetividade (compromisso com o social e o ambiente). 

Silva et al. (2010) assinalam que as operações hospitalares fazem parte de uma 
cadeia de suprimentos complexa, relacionada ao sistema de saúde. No caso das 
organizações de saúde, pode-se, por exemplo, considerar a realização de trans-
plantes de órgãos como uma operação logística complexa, sendo comparada às 
operações militares realizadas nos anos 50. 

Segundo Paim (2009), o SUS dispõe de um sistema de Informações Hospitalares 
SIH/SUS que representa o maior conjunto de procedimentos executados em hos-
pital no mundo, pagos por um mesmo financiador. Possui uma rede de bancos 
de sangue, tecnicamente denominados de hemocentros, além de vários institutos 
e centros de pesquisa. 

Em se tratando de logística de transporte em hemoterapia, faz-se necessário o 
esclarecimento sobre o “ciclo do sangue” que compreende as etapas de captação 
e seleção do doador, triagens clínica e epidemiológica, coleta de sangue, triagem 
laboratorial das amostras de sangue, processamento, armazenamento, transporte 
e distribuição e procedimentos transfusionais. 

A transfusão dos componentes do sangue apresenta-se de forma bastante rele-
vante na terapêutica moderna e, sendo usada de forma criteriosa, pode salvar 
vidas. O uso de sangue e hemocomponentes é uma prática cara para o SUS, 
porque requer alta tecnologia e profissionais especializados para o desempenho 
dessa especialidade. Somando-se a isso torna-se indispensável a racionalização 
na utilização dos hemocomponentes, pois seu fornecimento está ligado à prática 
da doação voluntária. 

Contextualizando-se dessa forma na atividade logística, o transporte das amostras 
de sangue, hemocomponentes e hemoderivados é uma etapa essencial dessa ati-
vidade, sendo crítico para a assistência hemoterápica aos pacientes que buscam 
atendimento de saúde nas unidades públicas municipais da cidade do Rio de 
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 Janeiro. Assim como na cadeia de suprimento de medicamentos, antes de chegar 
ao receptor o sangue e seus produtos devem passar por um trajeto supervisiona-
do, de modo a não afetar sua integridade, mantendo inalteradas suas característi-
cas físicas para que não haja deterioração ou decomposição durante o transporte 
(OHATA; MAENZA, 2010). 

A cidade do Rio de Janeiro é uma grande metrópole, e esse fato impõe desafios 
especiais à logística de transporte. A população estimada da cidade, em 2011, 
era de 6.355.949 habitantes, dispostos em uma área territorial de 1.200.279 km². 
Essa população deve ter à disposição os serviços de saúde estruturados de forma 
a atendê-la em suas necessidades. 

Segundo dados do IBGE, de 2009, a cidade do Rio de Janeiro possui 2.087 estabe-
lecimentos de saúde, dos quais 198 são públicos, assim distribuídos: 32 federais, 
43 estaduais e 114 municipais. Entre os públicos municipais, estão as Unidades 
de Saúde da Rede SMSDC-RJ, que somam 17 serviços de hemoterapia com com-
plexidade de Agência Transfusional. 

Segundo a RDC 151/2001 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2001), que define a complexidade dos Serviços de Hemoterapia, 
a Agência Transfusional (AT) é um tipo de Serviço que tem sua localização pre-
ferencialmente intra-hospitalar, com a função de armazenar, realizar testes de 
compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes li-
berados. O suprimento de sangue às agências deve ser realizado pelos serviços 
de hemoterapia de maior complexidade. 

O caráter estratégico de transporte de hemocomponentes nesse contexto é acentu-
ado pelo fato de não existir na estrutura da SMSDC-RJ um serviço de hemoterapia 
próprio, capaz de colher, produzir e abastecer com sangue suas próprias unidades 
de saúde. Isso torna o transporte de hemocomponentes uma atividade de extrema 
importância, já que as unidades de saúde necessitam manter seus estoques de 
sangue dentro de níveis aceitáveis, ainda não parametrizados, embora suficientes 
para o atendimento, principalmente das grandes emergências. 

O que se verifica ao longo dos anos é que há uma tendência de queda nas doações 
de sangue no Rio de Janeiro e, por conseguinte, uma diminuição do número de 
bolsas colhidas pela hemorrede pública do Rio de Janeiro. Em 2005, foram regis-
tradas 211.525 bolsas e, em 2011, a quantidade caiu para 205.654, o que configura 
um cenário preocupante, no qual a meta a ser alcançada é de 300.000 bolsas/ano 
somente no Rio de Janeiro. 

Essa realidade se reflete diretamente no número de bolsas fornecidas para os 
serviços de hemoterapia dos hospitais municipais do Rio de Janeiro, justificando 
a necessidade de que se tenha um planejamento da logística de transporte que 
envolva a distribuição de hemocomponentes para os hospitais da rede, de forma 
que possam manter-se operantes em suas atividades. 
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Fatores como o trânsito e vias de acesso devem ser considerados quando se pensa 
em logística de uma organização de saúde. Eles podem interferir no armazena-
mento temporário dos produtos transportados durante a permanência nas emba-
lagens temporárias, devendo ser cumpridas as exigências legais que irão reduzir 
os riscos de inviabilidade deles. 

Um fato de extrema relevância na logística de transportes é a frota de veícu-
los que circula na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Denatran (DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2010), esta corresponde a 2.034.783 
veículos em circulação, gerando enorme potencial de congestionamentos. 

Segundo Ohata e Maenza (2010), existe no Brasil um grande desafio para o trans-
porte de produtos que necessitam de condições especiais de temperatura, pois 
alguns fatores podem influenciar nessa complexidade, como as dimensões con-
tinentais do país, a variação do clima com altas temperaturas e a deficiência de 
infraestrutura no que se refere à cadeia de frios. 

Como complicador adicional para a condução dessa atividade, o transporte de ma-
teriais biológicos de origem humana, em suas diferentes formas e modalidades, 
deve ser realizado de forma a minimizar os riscos para os profissionais envolvidos 
com essa atividade. Nesse sentido, poderá garantir a preservação e integridade do 
material, sendo uma etapa de grande relevância para a assistência hemoterápica 
num país de grandes extensões territoriais como o Brasil (AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

Desde 2006, o transporte de hemocomponentes tem sido objeto de ações de pla-
nejamento e aprimoramento da SMS-RJ. O contrato de prestação de serviços 
firmado a partir do Edital nº 011/2008 da SMS – RJ, instituído a partir de um 
Projeto Básico elaborado em 2007, por ter especificamente o transporte de hemo-
componentes como tema, possibilitou a ampliação das informações sobre esse 
componente do ciclo do sangue, que serão detalhadas neste trabalho. 

JUSTIFICATIVA

Para a contratação de serviços logísticos pela administração pública, é necessá-
rio que o planejamento dessa atividade seja pensado para atender às normas e 
legislações vigentes de forma criteriosa. Isso faz refletir sobre a importância de 
se manter o registro de ações que ocorreram durante a implantação do Sistema 
de Transporte de Hemocomponentes e a sua evolução ao longo do tempo. Nesse 
sentido, detecta as dificuldades encontradas em todo o processo que poderão 
nortear práticas futuras na elaboração de projetos específicos para esse tema, 
como também na forma de contratação de serviços terceirizados para organiza-
ções públicas. 
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Considerando a escassez de informações na literatura, relacionada com a logística 
de transporte de hemocomponentes, julgou-se que a experiência da SMSDC-RJ 
poderá auxiliar outros municípios ou estados na implantação de um sistema de 
transporte específico e exclusivo, ainda que deva sempre ser considerada a neces-
sidade de ajustes às realidades locais. 

O trabalho descreve uma experiência pioneira de uso de serviços contratados para 
transporte exclusivo de amostras e hemocomponentes entre unidades de saúde 
na Hemorrede pública do Estado do Rio de Janeiro. Não foram encontrados ou-
tros estudos que documentassem essa modalidade de transporte. 

OBJETIVOS

Geral:

 ► Descrever a evolução da logística de transporte de hemocomponentes nos 
Serviços de Hemoterapia e demais unidades de saúde da Rede SMSDC-RJ 
no período de 2006 a 2011. 

Específicos:

 ► Rever a legislação brasileira relevante para transporte de hemocomponentes. 

 ► Descrever a evolução do transporte de hemocomponentes nas unidades de 
SMSDC, analisando o projeto básico de transporte específico de hemocom-
ponentes à luz da legislação vigente. 

 ► Descrever indicadores de custo gerados a partir do contrato vigente que con-
tribuam para nortear contratações de transporte terceirizado específico para 
essa atividade. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Constitui um relato de caso do sistema de transporte de hemocomponentes da 
SMSDC-RJ. Utilizaram-se as metodologias qualitativa e quantitativa para uma 
melhor compreensão dos princípios sanitários que norteiam o transporte de ma-
terial biológico de origem humana. Destacam-se também dados de custo direto e 
indicadores a ele relacionados a partir das informações sobre o número de bolsas 
transportadas frente aos valores do contrato. 

Foi elaborado a partir de uma análise documental à luz da legislação brasileira, 
de registros administrativos da Hemorrede do Rio de Janeiro e do Edital de lici-
tação da SMSDC-RJ para transporte de hemocomponentes. A coleta dos dados 
da legislação brasileira sobre transporte de hemocomponentes foi feita por meio 
de pesquisas pela internet no site da Anvisa. Os dados sobre o fornecimento de 
bolsas de hemocomponentes foram obtidos da Gerência de Hemoterapia da He-
morrede do Rio de Janeiro. 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

414



A descrição do Sistema de Transporte, exclusivo para hemocomponentes, teve como 
base o Projeto Básico, elaborado em 2007, que deu início ao processo licitatório de 
nº 011/2008, e material da Gerência de Hemoterapia da SMSDC-RJ, documenta-
do ao longo dos anos de 2007 a 2011. Foram utilizados ainda dados do contrato nº 
315/2008, de prestação de serviços de transporte de amostras e hemocomponen-
tes por meio de veículos automotores exclusivos, resultantes do pregão presencial 
nº 011/2008, no valor total do certame de R$ 840.000,00, por dois anos, conforme 
publicação no D.O. do Município do Rio de Janeiro de 04 de março de 2008. 

O edital nº 011/2008 foi analisado à luz dos diversos instrumentos legais como: 
RDC nº 151, de 21.08.2001 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2001), RDC Anvisa 153/2004 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b), Portaria MS nº 1.353/2011 (BRASIL, 2011), 
RDC nº 57/2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ-
RIA, 2010b), Consulta Pública nº 19, de 05.04.2011 (AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

Contexto do estudo

O cenário específico em que se estuda o sistema de transporte de hemocompo-
nentes é o da Hemorrede Pública do Rio de Janeiro, composta por um conjunto 
de serviços de hemoterapia e hematologia, organizados de acordo com o grau de 
complexidade das ações que desempenham. Ela é formada por um Hemocentro 
Coordenador (Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti - He-
morio), quatro Hemocentros Regionais, 21 Núcleos de hemoterapia, uma Uni-
dade de Coleta e Transfusão e 60 Agências Transfusionais, entre as quais estão 
inseridos os 17 Serviços de Hemoterapia que formam a Hemorrede Municipal 
do Rio de Janeiro. 

A SMSDC-RJ não possui um serviço com as características de Núcleo de He-
moterapia, definido conforme a RDC 151 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001), que seja capaz de abastecer suas unidades de 
saúde, onde aproximadamente 90% dos estoques de bolsas de sangue se devem 
ao fornecimento feito pelo Hemocentro Coordenador do Estado do RJ. 

Diante dessa configuração de hemorrede e do porte da Secretaria Municipal de 
Saúde e sua importância no atendimento à população carioca, torna-se estratégico 
disponibilizar aos hospitais da SMSDC-RJ um transporte exclusivo de bolsas de 
sangue, capaz de realizar a distribuição planejada, priorizando o perfil assistencial 
da unidade de saúde à qual pertence a agência transfusional, assim como os aten-
dimentos de emergência. Somente cerca de 10% dos hemocomponentes utiliza-
dos nas Agências Transfusionais da SMSDC-RJ são fornecidos por outros serviços 
de hemoterapia que não o Hemorio. Esses também estão localizados na Região 
Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro e somente fornecem sangue em ca-
ráter emergencial ou em situações de catástrofe. Essas situações também são co-
bertas pelos serviços contratados de transporte exclusivo de hemocomponentes. 
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RESULTADOS

Legislações sobre transporte de hemocomponentes e sua evolução

A fim de elucidar a evolução das regulamentações relacionadas de forma direta 
ou indireta ao transporte de hemocomponentes, torna-se importante uma revisão 
da legislação brasileira em um breve histórico (Quadro 1). 

Quadro 1 – Regulamentação relevante para transporte de hemocomponentes no Brasil, 
1983–2012

Regulamentações Data de publicação Assunto
Decreto no 88.821 – 
Casa Civil ‑ Presidência 
da República
(BRASIL, 1983)

6.10.1983
Execução de transporte rodoviário 
de cargas ou produtos perigosos

Portaria no 204 
‑ Ministério dos 
Transportes
(BRASIL, 1997)

20.5.1997
Instruções complementares aos 
regulamentos dos transportes rodoviários 
e ferroviários de produtos perigosos

Portaria no 1.985 ‑ 
Ministério da Saúde
(BRASIL, 2001d)

25.10.2001
Regulamento técnico para transporte 
de substâncias infecciosas e amostras 
para diagnóstico no Mercosul

Lei no 10.205
(BRASIL, 2001a)

21.3.2011

Regulamenta o parágrafo 4º do art. 
199 da Constituição Federal, relativo 
à coleta, processamento, estocagem, 
distribuição e aplicação do sangue, seus 
componentes e derivados, estabelece o 
ordenamento institucional indispensável 
à execução adequada dessas atividades

DC no 151 ‑ Anvisa 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001)

21.8.2001
Regulamento técnico que define e 
regulamenta os níveis de complexidade 
dos serviços de hemoterapia

RDC no 153 ‑ Anvisa 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b)

14.6.2004
Regulamento técnico para 
procedimentos hemoterápicos

RDC no 57 ‑ Anvisa 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b)

16.12.2010

Regulamento sanitário para serviços que 
desenvolvem atividades relacionadas 
ao ciclo produtivo do sangue humano, 
componentes e procedimentos transfusionais

Consulta Pública 
no 19 ‑ Anvisa (2011) 
(AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011)

5.4.2011
Diretrizes sanitárias para o 
transporte de material biológico 
humano no território nacional

Portaria no 1.353 ‑ 
Ministério da Saúde
(BRASIL, 2011)

13.6.2011
Regulamento técnico de procedimentos 
hemoterápicos no país

Fonte: Elaborado pelo autor.

Até cerca de 40 anos atrás não havia, no país, normas ou leis que regulamen-
tassem o transporte de amostras de sangue ou qualquer outro tipo de material 
biológico. Os materiais eram classificados apenas como “materiais perigosos” e 
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os cuidados tomados pelos profissionais nem sempre eram os necessários para 
esse tipo de transporte, sem a correta identificação até à proteção dentro das em-
balagens de transporte (ALBERTO, 2012). 

Somente em 1983, foi aprovado o Decreto 88.821 (BRASIL, 1983), que regulamen-
ta a execução do serviço de transporte rodoviário de cargas e produtos perigosos 
e suas penalidades para as infrações cometidas. O artigo 4º, parágrafo 3 proibia 
o transporte concomitante de cargas perigosas e alimentos, ou medicamentos 
destinados ao consumo humano ou animal. No artigo 10, determinava-se que os 
condutores de veículos utilizados nesse transporte recebessem treinamento espe-
cífico segundo programa aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 

Em 1997, a Portaria 204 (Ministério dos Transportes) (BRASIL, 1997) ampliou 
os Regulamentos do Transporte Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos, 
estabelecendo uma classificação para Produtos Perigosos. Substâncias infectantes 
passaram a ser incluídas nas Classes 6 (Substâncias Tóxicas-Substâncias Infec-
tantes) e subclasse 6.2 (Substâncias Infectantes), devendo ser especificamente 
identificadas ao longo do processo de transporte e processamento por símbolos 
padronizados e a inscrição “SUBSTÂNCIA INFECTANTE” no rótulo. Com rela-
ção à remessa de substâncias infectantes, determina que a ação entre o expedi-
dor, transportador e o destinatário seja coordenada, para garantir um transporte 
seguro e entrega tempestiva e em boas condições. 

Em 2001, a Portaria 1.985 (BRASIL, 2001d) regulamentou o transporte de amos-
tras infecciosas para diagnóstico no Mercosul e determinou que a Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa) e a Anvisa criassem normas regulamentadoras para 
estas. Definiu o que são substâncias infecciosas e amostras para diagnóstico, 
citando sangue e seus derivados. A partir daí surgiu a regulamentação específica 
para esse tipo de transporte, que definia as responsabilidades do remetente, do 
destinatário, do transportador e das documentações, condições de transporte e 
embalagens para as amostras. 

Em 21 de março de 2001, o Presidente da República sanciona a Lei nº 10.205, 
de 2001, conhecida como Lei Betinho, que regulamenta o § 4º, do art. 199, da 
Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e 
aplicação do sangue, seus componentes e derivados, que veda a compra, venda 
ou qualquer outro tipo de comercialização do sangue, componentes e hemode-
rivados, em todo o território nacional (BRASIL, 2001a). No capítulo 1, art. 8º, 
determina a implementação, no âmbito do SUS, do Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados, o Sinasan, composto por organismos operacionais 
de captação e obtenção de doação, coleta, processamento, controle e garantia de 
qualidade, estocagem, distribuição e transfusão de sangue, seus componentes 
e hemoderivados (BRASIL, 2001a). Essa instância deve propor aos órgãos com-
petentes a formação de recursos humanos especializados para as atividades he-
moterápicas e a obtenção, controle, processamento, estocagem e distribuição, 
transfusão e descarte de sangue e hemoderivados. 
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Em 2001, a Anvisa aprova a RDC nº 151(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001), que definiu e regulamentou tecnicamente os 
serviços de hemoterapia de acordo com os níveis de complexidade da hemorrede 
nacional, e define que Agência Transfusional (AT) tem localização preferencial-
mente intra-hospitalar, com a função de armazenar, realizar testes de compatibi-
lidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. O 
suprimento de sangue a essas agências deverá ser realizado pelos serviços de he-
moterapia de maior complexidade. No Art. 10, das responsabilidades, determina 
que os serviços de hemoterapia que selecionam, processam e distribuem os he-
mocomponentes são responsáveis pela segurança e qualidade dos produtos a se-
rem utilizados (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA, 
2001). No caso de hemocomponentes serem distribuídos para outros serviços, a 
responsabilidade para seu transporte deverá estar explícita em termo de contrato 
ou convênio a ser formulado entre o distribuidor e o receptor. 

Em 14 de junho de 2004, a Anvisa publica a Portaria nº 153 (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b), que define o regulamento 
técnico para os procedimentos hemoterápicos, incluindo coleta, processamento, 
uso do sangue humano, e trata mais especificamente dos aspectos relacionados 
ao transporte de hemocomponentes. 

Sobre a conservação, transporte para a manutenção da cadeia de frio, a RDC 
153/2004 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2004b), determina que o sangue total e todos os componentes eritrocitários líqui-
dos já processados devem ser transportados de forma a assegurar a manutenção 
da temperatura entre 1 °C e 10 °C. Os componentes plaquetários, regularmente 
conservados a 22 °C +/- 4 °C, devem ser transportados nessa mesma temperatura, 
e os componentes congelados, de maneira que se mantenha o congelamento. 

No capítulo sobre transporte, a RDC 153/2004 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b) determina que o envio de hemocompo-
nentes para outra instituição deve ser regido pela obediência às normas de bios-
segurança e às exigências técnicas relacionadas à sua conservação. Os hemocom-
ponentes devem ser acompanhados por documento do serviço remetente e do 
serviço de destino, com as quantidades e números de identificação, data, hora e 
nome de quem está transportando. Além disso, todo hemocomponente deverá 
ser transportado em temperaturas que sejam adequadas para a manutenção de 
suas características, por pessoal convenientemente instruído. 

Em 16 de dezembro de 2010, a Anvisa publica a RDC nº 57 (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b), que estabelece os padrões 
sanitários a serem cumpridos pelos serviços de saúde que desenvolvem ativida-
des relacionadas ao ciclo produtivo do sangue e componentes e procedimentos 
transfusionais, para que seja garantida a qualidade dos processos e produtos, a 
redução dos riscos sanitários e a segurança transfusional. Define os hemocom-
ponentes como “produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por 
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meio de processamento físico” e que os hemoderivados são “produtos oriundos 
do sangue total ou do plasma, obtidos por meio de processamento físico-químico 
ou biotecnológico”. 

Mais especificamente, essa Resolução 57/2010, no capítulo II, art. 116, trata do 
armazenamento e conservação de sangue e hemocomponentes nos serviços de 
hemoterapia, que devem garantir a adequada conservação das unidades de he-
mocomponentes, de acordo com a temperatura e prazo de validade, desde a sua 
obtenção até a transfusão (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA, 2010b). Incluindo nesse aspecto de conservação a etapa do transporte 
dos hemocomponentes que circulam nos modais e percorrem trajetos diversifi-
cados até que cheguem às unidades de destino onde serão hemotransfundidos. 

Especificamente sobre o transporte, a RDC nº 57/2010 (BRASIL; AGÊNCIA NA-
CIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b), seção X, discorre sobre a distri-
buição dos hemocomponentes e determina uma série de condições para essa etapa 
do ciclo do sangue, definida como sendo o processo sistemático destinado à pro-
dução de hemocomponentes que abrange as atividades de captação e seleção do 
doador, triagem clínico-epidemiológica, coleta de sangue, triagem laboratorial das 
amostras de sangue, processamento, armazenamento, transporte e distribuição. 

Especialmente relevante para o tema logística de transportes é o artigo 122, re-
produzido abaixo: 

Art. 122. O serviço de hemoterapia que distribui hemocomponentes para 
estoque em outros serviços deve estabelecer, em contrato ou documento 
similar, os requisitos necessários para o fornecimento, incluindo o com-
partilhamento de responsabilidades relacionadas aos procedimentos de 
transporte, conservação e armazenamento, uso de hemocomponentes e 
descarte dos resíduos, dentre outros. 

§ 1º O processo de transporte de hemocomponentes deve ser validado de 
acordo com os requisitos estabelecidos no art. 44 do regulamento; 

§ 2º O transporte de unidade de concentrado de hemácias, submetida ou 
não a procedimentos especiais, realizados em sistema fechado, deve ser 
transportado à temperatura de 1 °C até 10 °C; 

§ 3º O transporte de unidade de concentrado de plaquetas deve ser realiza-
do sob temperatura de 20 °C até 24 °C; 

§ 4º A unidade de concentrado de granulócitos deve ser transportada à 
temperatura de 20 °C a 24 °C (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGI-
LÂNCIA SANITÁRIA, 2010b, art. 122).

O art. 126, § 1º da norma determina que as condições de transporte e acondiciona-
mento, relativas à capacidade máxima de bolsas por embalagem, empilhamento e 
sistema de monitoramento da temperatura, devem ser validadas a fim de garan-
tir a viabilidade do produto (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2010b). No segundo parágrafo, estabelece que a empresa transpor-
tadora deve estar regularizada pela Anvisa, de acordo com as normas vigentes. 
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No artigo seguinte (art. 127), torna obrigatório, para envio de sangue e hemocom-
ponentes entre organizações de saúde, instrumento contratual que assegure a 
manutenção da rastreabilidade, no mínimo, quanto à finalidade do envio, identi-
ficação da bolsa enviada e instituição de destino (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b). 

Ao foco em biossegurança, que pautou as regulamentações iniciais sobre o 
transporte de materiais biológicos, acrescentou-se a preocupação com a regula-
mentação de aspectos que pudessem influenciar diretamente na perda ou não 
da qualidade de produtos do sangue e de sua viabilidade. Durante as etapas do 
transporte e manuseio desse tipo de produto, devem ser observados a forma de 
acondicionamento, os recipientes ou embalagens, as condições do compartimen-
to do modal, a quantidade de volumes e equipamentos utilizados, a distância do 
trajeto a ser percorrido e o tempo estimado para que o produto chegue ao destino 
final em condições de uso. 

Em 5 de abril de 2011, a Anvisa publicou a Consulta Pública nº 19, que dispõe 
sobre as diretrizes sanitárias para o transporte de material biológico humano no 
território nacional em suas diferentes modalidades e formas a fim de garantir a 
segurança, minimizar os riscos sanitários e preservar a integridade do material 
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

Essa resolução vem ao encontro da necessidade de se normatizar os procedimen-
tos adotados em todo o país nos processos que envolvem o transporte de material 
biológico de origem humana. Diferencia as etapas, abrangendo a embalagem 
e acondicionamento do material biológico humano, a sinalização e rotulagem, 
que devem estar de acordo com o tipo e especificidade do material transportado, 
as responsabilidades do remetente, transportador e destinatário com relação à 
expedição, acondicionamento seguro do material, abertura das embalagens, da 
documentação que deve acompanhar o material até o destino final, responsabili-
dade do transportador, que deve possuir infraestrutura necessária ao processo de 
transporte e biossegurança, de forma a prevenir os riscos de exposição direta dos 
profissionais envolvidos na operação. 

No capítulo VI, a C.P. nº 19, art. 47, determina que o transporte de sangue e he-
mocomponentes para hemoterapia, unidades de sangue total e hemocomponen-
tes para procedimentos de transfusão deve ser realizado em embalagem exclusiva 
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

No art. 48, faz alusão ao controle e registro da temperatura durante todo o pro-
cesso de transporte, com monitoramento dos limites estabelecidos nessa por-
taria. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011). O art. 49 
normatiza a identificação das embalagens externas de transporte de sangue total 
e hemocomponentes para transfusão com a descrição de que se trata de material 
biológico (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).
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Segundo o art. 51, da Consulta Pública, quando houver terceirização da ativida-
de de transporte, a empresa transportadora deverá ser legalmente constituída, 
possuir responsável técnico habilitado para as atividades inerentes ao transpor-
te, possuir licença sanitária e estar cadastrada na Anvisa como transportadora 
de material biológico humano, em conformidade com o art. 9º dessa resolução 
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

O art. 52 determina qual a documentação que deve acompanhar os hemocom-
ponentes liberados para procedimentos de transfusão de sangue (AGÊNCIA 
 NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011). Os artigos 54, 55, 56, 57, 58 
e 59 da C.P nº 19 determinam as variáveis de temperatura para o transporte de 
sangue total, concentrados de hemácias, concentrados de plaquetas, concentrados 
de granulócitos, plasma fresco congelado e crioprecipitado a fim de se manter a 
viabilidade dos hemocomponentes, respeitando suas especificidades (AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

No mesmo ano, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 1.353, de 13 de junho 
de 2011 (BRASIL, 2011), que revoga a RDC 153, de 2004, e que tem o objeti-
vo de regular a atividade hemoterápica no país. Prevê uma série de exigências 
relacionadas à manutenção da cadeia de frio dos componentes armazenados e 
descreve como deve ocorrer o transporte e armazenamento temporário dos he-
mocomponentes na logística de distribuição entre os serviços de hemoterapia 
que compõem a hemorrede pública e privada. Essa resolução determina que os 
hemocomponentes devam ser armazenados a temperatura que resulte ótima para 
sua função e para a segurança do produto. Dessa forma, vem corroborar a RDC 
nº 57/2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2010b) e a Consulta Pública nº 19 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
 SANITÁRIA, 2011) nos procedimentos a serem adotados pelos Serviços de He-
moterapia que compõem a hemorrede nacional. 

Evolução do transporte de hemocomponentes nas Unidades de Saúde da 
SMSDC‑RJ e análise do projeto básico de transporte específico 

No período anterior a 2006, o transporte das bolsas de sangue da Prefeitura do 
Rio de Janeiro era realizado pelas ambulâncias que atendiam à rede de unidades 
de saúde. Dessa forma, não havia uma priorização das emergências transfusio-
nais, o que podia comprometer o atendimento aos pacientes que necessitavam 
de suporte hemoterápico. 

Em 2006, a partir da constatação dessas limitações, a equipe técnica da re-
cém-constituída gerência de hemoterapia da SMS-RJ iniciou a elaboração de um 
projeto básico específico para o transporte de hemocomponentes. Embora não 
tenha evoluído para um processo licitatório, determinou que essa atividade não 
fosse mais realizada por ambulâncias e, sim, por uma cooperativa de veículos 
para o transporte de rotina e de emergência. 
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A empresa cooperativada fornecia o material para o transporte, como caixas 
térmicas e termômetros. O serviço não era exclusivo para o transporte de he-
mocomponentes, porque os modais eram também utilizados para o transporte 
de equipamentos de pequeno porte e medicamentos, ao mesmo tempo em que 
transportavam as amostras de pacientes e bolsas de sangue. Esse arranjo dificul-
tava o controle das ações realizadas e a viabilidade dos produtos. Além disso, a 
forma de contratação por cooperativa dos condutores não garantia a permanência 
das equipes e a capacitação dos envolvidos nessa atividade. 

Já nessa configuração, o Hemorio determinava a quantidade de bolsas a serem 
fornecidas para cada serviço de hemoterapia, mediante o estoque regulador exis-
tente em cada unidade, que era informado diariamente ao setor de expedição. 

Posteriormente, em 2007, já com uma nova conformidade e consolidação das 
ações da equipe da Coordenadoria de Tecnologia e Saúde (CTEC)/Gerência de 
Hemoterapia da SMS-RJ, foi elaborado um novo Projeto Básico de Transporte 
de Hemocomponentes com o objetivo de substituir a atividade que até então era 
realizada por cooperativados. 

O Projeto Básico teve a aprovação do Subsecretário de Ações de Serviços de Saúde 
(SUBASS) da SMS-RJ e a anuência da Direção e Coordenação de Hemoterapia 
do Hemorio. Dessa forma, foi iniciado o processo licitatório para a contratação da 
prestação de serviço de transporte exclusivo de hemocomponentes para as uni-
dades de saúde da SMS-RJ, com a infraestrutura necessária para o cumprimento 
das normas vigentes da época, RDC 153/2004 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b) e para o atendimento à Rede. 

Iniciou-se um processo licitatório nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 
(BRASIL, 1993), que, por meio do Pregão Presencial nº 011/2008, consolidou a 
contratação de empresa prestadora do serviço, por 24 meses, a partir da assinatu-
ra do contrato nº 315/2008, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de 
Janeiro em 4 de março de 2008. 

Como objeto principal, consta “o abastecimento das Unidades de Saúde da Rede 
SMSDC-RJ, realizando o transporte de amostras e hemocomponentes por meio de 
veículos automotores exclusivos, entre o Hemocentro Coordenador do Estado do 
Rio de Janeiro (Hemorio), os Serviços de Hemoterapia da Cidade do Rio de Janei-
ro e as Unidades de Saúde da rede SMSDC-RJ, que prestam assistência 24 horas. 
Em casos excepcionais, de extrema urgência, estender o transporte aos Serviços 
de Hemoterapia localizados nas regiões metropolitanas I e II do Rio de Janeiro”. 

Principais objetivos do sistema de transporte exclusivo de hemocomponentes: 

 ► Normatizar a distribuição dos hemocomponentes da Expedição (Serviço de 
hemoterapia fornecedor) à Recepção (unidades de saúde da SMSDC-RJ); 
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 ► Priorizar o atendimento aos hospitais com grandes emergências assim como 
o atendimento às emergências transfusionais; 

 ► Reduzir o número de expedições desnecessárias, pela possibilidade da dis-
tribuição planejada; 

 ► Redistribuir os hemocomponentes entre as Unidades que compõem a 
Hemorrede; 

 ► Reduzir o descarte de bolsas de sangue por prazo de validade, já que o trans-
porte contempla também a devolução das bolsas não utilizadas ao serviço 
fornecedor. 

A abrangência dessa atividade ocorre entre o Hemocentro Coordenador do Rio 
de Janeiro, os Hemonúcleos da Cidade do Rio de Janeiro e as Unidades de Saúde 
da SMS-RJ. 

Foi utilizada como base legal para a elaboração do Projeto básico a RDC 153, de 2004 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b), que tra-
ta da manutenção da cadeia de frios durante o transporte de hemocomponentes. 
Em 2007, não havia legislação específica para o transporte de material biológico. 

O projeto básico, cláusula segunda, prevê as obrigações da CONTRATADA sobre 
o provimento dos veículos utilizados no transporte, assim como sua higienização 
e manutenção e profissionais treinados para a realização dessa atividade. Fornecer 
materiais e equipamentos específicos para o acondicionamento temporário das 
amostras e das bolsas de sangue, além da rotulagem e sinalização previstas na 
legislação e a confecção do Boletim Diário de Transporte (BDT), onde devem ser 
registradas todas as informações necessárias ao rastreamento do trajeto realizado 
por cada veículo.

Antes do início da vigência do contrato, a equipe técnica da Gerência de Hemo-
terapia, em conjunto com a Câmara Técnica de Hemoterapia da SMS-RJ, visitou 
as dependências da empresa com o objetivo de aprovação dos modais adquiridos 
por esta e das adequações realizadas, visando ao cumprimento das especifica-
ções estabelecidas no edital, assim como dos utensílios e materiais envolvidos 
no acondicionamento dos hemocomponentes, respeitando as quantidades e ca-
racterísticas descritas no projeto. As atividades da Contratada tiveram início em 
9 de abril de 2008. 

Em concordância com a RDC 153/2004 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b), legislação vigente na época, todos os funcio-
nários da Contratada envolvidos na prestação do serviço – motoristas, supervisor 
de transportes e o médico responsável técnico – receberam treinamento sobre o 
transporte de amostras de sangue, hemocomponentes e hemoderivados, produzi-
do e apresentado pela coordenação da expedição do Hemorio. Participaram tam-
bém os integrantes da equipe técnica da Gerência de Hemoterapia da SMS-RJ. 
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O sistema de transporte exclusivo de hemocomponentes foi constituído de duas 
formas: o transporte de rotina (diário/eletivo) e o transporte de emergência (aten-
dimento à demanda/24 horas). 

Características do Transporte de Rotina

Método: diário/eletivo - 7 dias da semana - Três rotas e carros exclusivos;

Fluxo: Distribuição planejada de hemocomponentes, por rotas definidas no Pro-
jeto Básico, e devolução de hemocomponentes ao fornecedor;

Unidades envolvidas: Hemorio e 16 Agências Transfusionais da SMSRJ (após 
o início do contrato mais uma unidade de saúde foi incorporada ao sistema de 
transporte, somando 17 Agências transfusionais). 

O Transporte de rotina foi elaborado para atender somente às unidades que pos-
suem Agência Transfusional – dezesseis da administração pública e uma unida-
de pública de administração terceirizada. Essa forma de transporte conta com 
três modais (automóveis), que cumprem diariamente, ininterruptamente, rotas 
preestabelecidas, partindo do setor de Expedição do Hemorio para os serviços de 
hemoterapia da Rede SMS-RJ. Essas rotas compõem a logística de distribuição de 
hemocomponentes e foram planejadas com distribuições diárias de 2ª a domingo, 
incluindo feriados, conforme item 1.1 do Projeto Básico - ROTEIRO. 

Alguns critérios foram fundamentais para a elaboração das rotas de distribuição, 
como as especificidades assistenciais das unidades de saúde envolvidas (hospitais 
de emergência, maternidades, hospitais gerais), assim como a movimentação de 
bolsas fornecidas para cada Agência Transfusional. Também foram utilizados 
dados de consumo de bolsas/unidade/mês, para estabelecer-se o número de vezes 
em que o fornecimento seria feito por semana para cada hospital: 

 ► Acima de 300 transfusões/mês – distribuição diária – de 2ª a domingo, in-
cluindo feriados;

 ► Entre 200 a 300 transfusões/mês – 3 vezes por semana (2ª, 4ª e 6ª );

 ► Maternidades e hospitais gerais – duas vezes por semana;

 ► Menos que 60 transfusões/mês – uma vez por semana.

O mapa da cidade do Rio de Janeiro foi utilizado para dimensionar as áreas de 
atendimento, a partir de um critério de proximidade entre as Unidades de Saú-
de, assim como para planejar rotas que facilitassem o acesso dos modais. No 
planejamento das rotas, era considerada a possibilidade de congestionamentos 
na cidade, para garantir o atendimento dos parâmetros de tempo para garantia 
da viabilidade dos produtos hemoterápicos constantes na RDC 153 (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b).
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Em função do longo período em que a atividade vem sendo realizada, foram ne-
cessários ajustes para aprimoramento das rotas de distribuição ao longo do tempo 
de vigência do contrato, conforme cláusula prevista no projeto básico, item 3.10. 

A operação do transporte de rotina inicia-se com o comparecimento dos moto-
ristas da empresa no setor de expedição do Hemorio, às 7 horas da manhã. Cabe 
a eles portar as embalagens térmicas para receberem os hemocomponentes das 
respectivas Unidades que irão abastecer a cada dia da semana. Cada Unidade de 
saúde possui sua embalagem de armazenamento temporário e material refrige-
rante individual, devidamente identificado. 

O cálculo de bolsas a serem expedidas para os serviços de hemoterapia é feito 
pelo próprio Hemorio, com base no número de bolsas coletadas no dia anterior e 
pelos estoques de bolsas de concentrados de hemácias existentes em cada agência 
transfusional. Esse estoque, por grupo sanguíneo, é informado diariamente via 
fax pelas Agências da SMSDC-RJ ao setor de expedição do Hemorio. Os estoques 
de plasma fresco são repostos somente mediante solicitação e não há reposição 
diária. Os concentrados de plaquetas não são distribuídos diariamente, pois não 
há quantitativo suficiente para estocagem, sendo também atendidos mediante 
solicitação específica. 

A liberação das caixas térmicas é responsabilidade do funcionário do setor de expe-
dição do Hemorio, que acondiciona as bolsas nas caixas. Juntamente com as caixas 
térmicas, o transportador recebe o Documento de Expedição com a descrição dos 
tipos de hemocomponentes, concentrados de hemácias, plasma fresco, concentra-
dos de plaquetas ou crioprecipitados e seus respectivos números. É exigência legal 
que o transportador tenha em seu poder a identificação do produto que trans-
porta (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b).

Esse documento acompanha o material durante todo o trajeto, até que seja en-
tregue ao destinatário. Além disso, no momento da expedição, o motorista trans-
portador preenche o formulário BDT (Boletim de Transporte Diário), que registra 
o trajeto realizado para cada unidade e os campos referentes à verificação da 
temperatura interna das caixas de transporte, que deve ser mantida nos limites 
de temperatura de transporte exigidos pela legislação (AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

No momento do recebimento das caixas térmicas, os funcionários dos serviços 
de hemoterapia devem conferir em que condições os hemocomponentes foram 
transportados, assim como realizar a conferência da temperatura de chegada, 
que deverá ser registrada no BDT, o correto acondicionamento das bolsas dentro 
das caixas, o tempo decorrido entre a expedição e a recepção, previsto para durar 
no máximo quatro horas, e os números das bolsas relacionadas no documento 
de expedição. 
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Quaisquer não conformidades identificadas devem ser registradas no BDT, que 
terá uma via arquivada na própria Agência Transfusional, a segunda via será 
arquivada na empresa e a terceira será enviada para a Gerência de Hemoterapia, 
juntamente com a nota fiscal de prestação do serviço, mensalmente. 

De forma concomitante à distribuição de rotina, os serviços de hemoterapia uti-
lizam as caixas para realizar as devoluções dos hemocomponentes ao fornece-
dor, evitando o descarte desnecessário de hemocomponentes dentro das agên-
cias transfusionais. Essas bolsas são reintegradas aos estoques do Hemorio para 
serem redistribuídas conforme a demanda da Rede. Dessa forma consegue-se 
diminuir o número de hemocomponentes descartados ou inutilizados por invia-
bilidade de uso. 

A supervisão diária dos veículos do Transporte de Rotina fica sob a responsabili-
dade de um funcionário da contratada, que garante o cumprimento das especifi-
cações dessa modalidade descritas no item 2.0 do projeto básico. 

Características do Transporte de Emergência 

Método: diariamente – 24 horas – 1 carro e 1 moto;

Fluxo: atendimento à demanda transfusional de todas as unidades de saúde Rede 
SMSDC-RJ;

Unidades envolvidas: interliga o Hemorio, os hemonúcleos da cidade do RJ e as 
unidades da Rede SMSDC-RJ.

O Transporte de Emergência foi elaborado para o atendimento rápido, imediato 
e seguro e, por esse motivo, é composto por dois tipos diferentes de modais: um 
veículo automotor e um veículo moto motor, atendendo a demanda das Unidades 
de Saúde, por 24 horas, incluindo os hospitais que não possuem Agência Trans-
fusional, mas que necessitem realizar atendimento transfusional. 

Os hospitais da Rede que não possuem Serviços de Hemoterapia têm seus exames 
pré-transfusionais realizados pelo Hemorio e os hemocomponentes já compatibi-
lizados são então transportados de volta para as Unidades onde o atendimento é 
realizado. A inclusão de um veículo moto motor foi pensada pela necessidade de 
atendimento rápido, mas não sem priorizar os critérios de segurança e viabilidade 
do produto, conforme a RDC 153, da Anvisa (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b).

Os veículos do transporte de emergência ficam baseados na Central de Regulação 
da SMS-RJ, inicialmente instalada na Maternidade Oswaldo de Nazareth e depois 
na Central de Transportes, e são controlados por uma equipe contratada pela 
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SMS-RJ, que coordena todo o sistema de transporte da Rede, por meio de rádios 
de comunicação e por telefones, durante 24 horas. 

Inicialmente, essa modalidade emergencial deveria ser acionada pelas unidades 
que não possuem serviços de hemoterapia ou em situações de emergência clínica 
com demanda transfusional. Num curto período de tempo, percebeu-se que a 
necessidade de reabastecer os estoques de sangue a cada solicitação de transfu-
são, por meio de solicitações avulsas para o Hemorio e até para outros serviços 
fornecedores da Cidade do Rio de Janeiro, corresponde ao grande número de 
atendimentos realizados por essa modalidade de transporte. 

Dessa forma, há uma escala crescente no total de chamadas por mês para cada 
Unidade, transformando-o em um transporte de suporte 24 horas ao Transporte 
de Rotina, e perdendo em parte sua característica de atendimento emergencial. 
O fato se deve aos baixos estoques de hemocomponentes, principalmente de 
concentrados de hemácias, existentes nas agências transfusionais. 

As unidades ou os serviços de hemoterapia solicitam o fornecimento dos he-
mocomponentes diretamente ao Hemorio ou a outros fornecedores e, após a 
confirmação do fornecimento, acionam a Central de Transportes (“carros do San-
gue”) por uma central telefônica. Após receberem as solicitações das unidades, 
os profissionais da Central de Transportes fazem uma triagem das chamadas 
recebidas e direcionam os modais priorizando as emergências. São preenchidos 
formulários com as características dos atendimentos realizados, incluindo diag-
nóstico, número de bolsas, fornecedores e receptores, hora da chamada, da saída 
e do retorno do motorista, o que torna possível rastrear o trajeto realizado, já que 
o sistema de transportes não é informatizado. 

A equipe técnica da Assessoria de Hemoterapia da SMSDC-RJ dá suporte à cen-
tral de transportes sempre que ocorrem dúvidas por parte dos atendentes e de seu 
coordenador. Em caso de intercorrências durante o transporte, devem ser aciona-
dos a central de transportes, a Assessoria de Hemoterapia e o Serviço Fornecedor 
dos hemocomponentes. 

A comprovação da prestação do serviço se dá mensalmente por meio da confe-
rência das rotas realizadas no Transporte de Rotina e pela permanência dos veí-
culos por 24 horas na Central de Transportes com a comprovação das demandas 
atendidas por meio dos boletins diários de transporte (BDTs), que são enviados à 
Gerência de Hemoterapia da SMSDC-RJ, responsável pela supervisão do contrato. 

Um aprimoramento necessário no contrato de transportes seria a validação das 
operações do processo, principalmente nas etapas de registro de temperatura 
do fornecedor ao expedidor, pois as aferições de temperatura e seus registros 
manuais são realizados pelos motoristas dos modais no momento da expedição. 
Já na unidade receptora, o registro é realizado pelos funcionários dos serviços de 
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hemoterapia ou por membros da equipe multiprofissional que recebe as bolsas 
de hemocomponentes, nos hospitais onde não há Agência Transfusional. 

Ainda assim, a implantação do sistema de Transportes de Hemocomponentes 
permitiu à equipe de Gerência de Hemoterapia aprimorar um retrato técnico dos 
Serviços de Hemoterapia da Rede e a dinâmica de distribuição da Hemorrede 
Pública Municipal do Rio de Janeiro. Essas informações viabilizaram não só o 
acompanhamento das ações que são de responsabilidade da empresa contratada, 
mas de toda a logística de sangue da Rede SMS-RJ. 

Indicadores da logística de sangue na SMSDC‑RJ 

O século XXI tem sido o marco da informação e do conhecimento. As novas 
tecnologias têm exigido a busca por novas práticas gerenciais. E para entender-
mos o papel e a importância da informação e do conhecimento precisamos con-
textualizar sua valorização para mudanças que favoreçam as práticas gerenciais 
(PESSOA et al., 2011). 

Sobre esse aspecto, Fernandes (2004) enfatiza que a base da sustentação de um 
sistema de decisões de uma organização é seu sistema de informações, construí-
do com base em indicadores fidedignos, que contribuem para um gerenciamento 
eficaz. A partir da interpretação das informações é que o gestor toma decisões e 
formula planos que vão reger o destino da organização. 

As unidades de saúde são organizações ricas em informações e possuem alta 
capacidade para criar e compartilhar conhecimento interna e externamente. A 
complexidade inerente ao seu objeto (saúde) e as especificidades de um serviço 
público exige maior atenção ao alinhamento das ações da gerência às estratégias 
e objetivos organizacionais (PESSOA et al., 2011). 

Para que a informação seja bem utilizada pela organização, deve ser traduzida 
em uma linguagem de uso comum e adequada para a tomada de decisões. Esse 
é o papel do indicador, que é o tradutor da informação, que democratiza as in-
formações a todos os interessados de maneira única e universal. O indicador é o 
elemento fundamental da gestão e sua utilização permite monitorizar os diversos 
processos internos e externos relevantes para a organização (FERNANDES, 2004). 

A Tabela 1 mostra os dados sobre o fornecimento de bolsas de sangue (hemocom-
ponentes) para as unidades de saúde da Rede SMSDC-RJ, de 2005 a 2011, em que 
houve um decréscimo do fornecimento de cerca de 11.097 bolsas de sangue de 
todos os tipos de componentes, um percentual de 27,56% com relação ao total de 
2005. Torna-se importante acompanhar esse indicador em função dos impactos 
no atendimento transfusional aos pacientes que se dirigem às Unidades da Rede. 
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Tabela 1 – Fornecimento de bolsas de hemocomponentes pelo Hemorio para os hospitais 
da Rede Municipal do RJ - 2005–2011 

Ano Número total de bolsas de hemocomponentes fornecidas Variação anual
2005 40.255 ‑
2006 39.795 ‑1,14%
2007 37.964 ‑4,60%
2008 35.757 ‑5,81%
2009 31.659 ‑11,46%
2010 30.073 ‑5,00%
2011 29.158 ‑3,04%

Fonte: Hemorrede 2012.

Ao se analisar a evolução do atendimento das Unidades hospitalares municipais, 
observa-se que houve aumento do número de internações e de sua complexidade 
(Tabela 2), o que atesta uma redução efetiva no aporte de sangue, não decorrente 
de redução da atividade da Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Tabela 2 – Evolução do atendimento nas unidades de saúde Municipais do RJ Procedi-
mentos hospitalares - 2006–2011 

Ano Internações Procedimentos cirúrgicos Alta complexidade
2006 92.671 ND ND
2007 88.858 ND ND
2008 84.391 28.092 1.713
2009 94.458 33.498 1.798
2010 101.859 36.939 2.088
2011 105.466 37.964 2.108

Fonte: SIH/SUS. Tabwin. ND= não disponível. Tabulação não compatível com série posterior 

A Tabela 3 mostra que o número de bolsas de concentrados de hemácias forneci-
dos aos Hospitais de Emergência da Rede entre os anos de 2005 a 2011 diminuiu 
de 29.753 para 19.773 (- 33,5% nos estoques de sangue nessas unidades). 

Com relação às maternidades da Rede, o fornecimento de todos os hemocompo-
nentes em 2005 foi de 6.219, com uma queda para 5.092 em 2006, depois para 
3.541 em 2007. Em 2008, houve um acréscimo para 4.907 bolsas, causado muito 
provavelmente pela epidemia de dengue em que as maternidades também fo-
ram alvo de internações, aumentando a demanda principalmente da utilização 
de bolsas de concentrados de plaquetas e, em 2009, uma nova queda para 4.840 
componentes recebidos. Em 2010, 3.058 e, em 2011, 3.613. Ao final de sete anos, 
houve um decréscimo de 41,9% do total de bolsas fornecidas. 
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Tabela 3 – Número de bolsas de concentrados de hemácias fornecidos pelo Hemorio às 
unidades de saúde municipais do RJ segundo o perfil de assistência da organização de 
2005 a 2011 

Perfil assistencial 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hospitais de emergência 29.753 30.281 29.489 24.907 21.388 20.370 19.773
Maternidades 6.219 5.092 3.541 4.907 4.976 3.058 3.613
Hospitais gerais com AT 4.283 4.422 5.943 5.943 4.893 5.359 5.604
Hospitais sem AT ND ND ND ND 164 248 168

Fonte: Hemorrede, 2012.
AT = agência transfusional; ND= não disponível. 

Um dado também relevante é o número de bolsas descartadas. A Tabela 4 acima 
mostra que, ainda que percentualmente as taxas de descarte tenham sempre 
oscilado entre 4,2% e 4,5% do total de bolsas fornecidas, em termos absolutos di-
minuiu em 31%. Acredita-se que isso se deve a dois fatores: a redução do número 
de bolsas fornecidas, o que pode ter induzido a um uso mais racional, e a possibi-
lidade de movimentação de bolsas. O transporte planejado facilita a reintegração 
dos componentes aos estoques do Hemorio. As bolsas podem ser redistribuídas 
para outros serviços, evitando-se assim o descarte de bolsas por prazo de validade 
expirado. Esse dado pode ser considerado como positivo na cadeia de distribuição. 

Os dados mostram a dinâmica de abastecimento na Hemorrede pública Mu-
nicipal e são relevantes para a programação de ações que possam modificar a 
realidade do desabastecimento frente ao aumento da demanda de atendimento 
em nossos hospitais. 

Tabela 4 – Total de bolsas de hemocomponentes descartados pelas AT na rede SMSDC 
RJ - 2005–2009 

Bolsas / ano 2005 2006 2007 2008 2009
Bolsas descartadas pelas ATs 1.948 1.802 1.621 1.604 1.341

Fonte: Hemorrede (2010).
ATs = Agências Transfusionais.

Além do atendimento à demanda, outro aspecto a se avaliar na manutenção da 
prestação do serviço no cenário público atual está relacionado com o custo do 
serviço (ALONSO, 1999). 

Alguns cálculos de custos do sistema de transporte de hemocomponentes foram 
construídos com base no valor anual do contrato e no número de bolsas forneci-
das, já que todas as bolsas fornecidas são transportadas pelos modais desse siste-
ma, resultando no valor anual de cada bolsa transportada. Esses valores mostram 
quanto custa para a SMSDC-RJ cada Unidade de Saúde com gastos relacionados 
ao transporte de bolsas ao longo do ano. 

Ministério da Saúde 
Gestão de Hemocentros: Relatos de Práticas Desenvolvidas no Brasil
III Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros – Resumos das monografias finais

430



A descrição de dados levantados a partir do valor do contrato e do número de 
bolsas fornecidas/transportadas para as Unidades de Saúde da Rede SMSDC-RJ 
representam indicadores de custos da prestação do serviço, elencados abaixo. Não 
foram incluídas bolsas de hemocomponentes fornecidos por outros Serviços de 
Hemoterapia da Região Metropolitana I e II, que são contempladas pelo sistema de 
Transportes, porque não havia dados fidedignos do número mensal de bolsas rece-
bidas pelas 17 agências Transfusionais da Rede SMSDC-RJ desses outros Serviços. 

Na Tabela 5, o número total de bolsas transportadas abrange as Unidades de Saú-
de que possuem Serviço de Hemoterapia próprio (total de 17 ATs) e as que não 
possuem serviço próprio de Hemoterapia (total de 3 hospitais). O valor por bolsa 
transportada equivale ao valor anual do contrato de serviço dividido pelo número 
de bolsas de sangue transportadas para todas as Unidades nos anos analisados. 

O perfil de consumo de sangue nos três tipos de hospitais com agências transfu-
sionais e naqueles sem agência transfusional nos períodos de vigência do contrato 
de transporte variou bastante. Hospitais de emergência consumiram parcelas 
crescentes dos hemocomponentes da SMSDC, pois mantiveram um total de bol-
sas relativamente estável no período, em face a uma queda no envio anual para 
a rede como um todo. 

Tabela 5 – Valor por bolsa transportada - 2009–2011 

Bolsas/ano 2009 2010 2011
Total bolsas transportadas 31.659 30.073 29.158
Valor contrato anual R$ 420.000,00 R$ 420.000,00 R$ 420.000,00
Valor unitário bolsa R$ 13,27 R$ 13,97 R$ 14,40

Fonte: Hemorrede (2010).

Na tabela 6, o número total de bolsas transportadas abrange os hospitais de emer-
gência da rede que possuem Agência Transfusional, em um total de sete Hos-
pitais. O custo anual do transporte de hemocomponentes para esses hospitais 
equivale ao total de bolsas transportadas no ano multiplicado pelo valor unitário 
de cada bolsa transportada. 

Em valores percentuais, o transporte anual para esses hospitais corresponde a 
75,1% em 2009, 78,0% em 2010 e 79,7% em 2011 do valor total do contrato por ano. 

Tabela 6 – Custo anual do transporte de bolsas para os hospitais de emergência com AT 
da Rede SMSDC-RJ - 2009–2011 

Bolsas / ano 2009 2010 2011
Bolsas transportadas hosp. emergência 23.779 23.462 23.245
Valor unitário bolsa R$ 13,2664 R$ 13,9660 R$ 14,4043
Custo anual hosp. emergência com AT R$ 315.461,73 R$ 327.670,29 R$ 334.827,95

Fonte: Hemorrede (2010).
AT = Agência Transfusional.
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Na tabela 7, o número total de bolsas transportadas abrange as cinco (05) mater-
nidades da rede que possuem Agência Transfusional e o custo total anual corres-
ponde ao total de bolsas transportadas multiplicado pelo valor unitário de cada 
bolsa. 

Importante ressaltar que o custo anual das maternidades decresce em função do 
menor número de bolsas transportadas a cada ano, e não pelo barateamento do 
valor unitário das bolsas. A média de bolsas anuais por maternidade cai de 995, 
em 2009, para 722, em 2011. 

Analisando em percentual o custo das maternidades com o transporte de bolsas, 
com relação ao valor anual do contrato, este, naturalmente, acompanha o número 
de bolsas. Em 2009 corresponde a 15,7%; em 2010, a 13,6%; e em 2011, a 12,3%. 

Tabela 7 – Custo anual do transporte de bolsas para as Maternidades com AT da Rede 
SMSDC-RJ - 2009–2011 

Bolsas / ano 2009 2010 2011
Bolsas transportadas (maternidades) 4.976 4.096 3.613
Valor unitário bolsa R$ 13,2664 R$ 13,9660 R$ 14,4043
Custo anual maternidades com AT R$ 66.013,61 R$ 57.204,74 R$ 52.042,74

Fonte: Hemorrede (2010).
AT = Agência Transfusional.

Na tabela 8, o número total de bolsas transportadas corresponde ao total de cinco 
(05) hospitais da rede que possuem Agência Transfusional com perfis diversos. 
Dentre essas unidades estão um hospital especializado em ortopedia que realiza ci-
rurgias ortopédicas eletivas com 69 leitos e 1 hospital pediátrico. A exemplo do que 
foi observado nas maternidades, o número médio de hemocomponentes vindos do 
Hemorio destinados a essas unidades caiu – de 548, em 2009, para 426, em 2011. 

Tabela 8 – Custo anual do transporte de bolsas para outros hospitais da Rede SMSDC-RJ 
que possuem AT, 2009–2011 

Bolsas / ano 2009 2010 2011
Bolsas transportadas para hospitais com AT 2.740 2.267 2.132
Valor unitário da bolsa R$ 13,2664 R$ 13,9660 R$ 14.4043
Custo anual de outros hospitais com AT R$ 36.349,94 R$ 31.660,92 R$ 30.709,97

Fonte: Hemorrede (2010). 
AT = Agência Transfusional.

A tabela 9 mostra o número anual de bolsas transportadas para unidades de 
saúde que não possuem Agência Transfusional, que funcionam em regime de 
24 horas e que demandam de atendimento transfusional. O comportamento de 
demanda de hemocomponentes desses serviços parece ser mais variável do que 
o dos demais. 
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Tabela 9 – Custo anual do transporte de bolsas para os hospitais da Rede SMSDC-RJ que 
não possuem AT - 2009–2011 

Bolsas / ano 2009 2010 2011
Bolsas transportadas para hospitais sem AT 164 248 168
Valor unitário bolsa R$ 13,2664 R$ 13,9660 R$ 14,4043
Custo anual hospitais sem AT R$ 2.175,69 R$ 3.463,57 R$ 2.419,92

Fonte: Hemorrede (2010). 
AT = Agência Transfusional.

Na tabela 10, verifica-se o custo total do transporte de bolsas de sangue para os 
hospitais com Agência transfusional e hospitais sem Agência transfusional no tri-
ênio. O custo é referente ao valor total do contrato no triênio pelo número total de 
bolsas transportadas no triênio por perfil de unidade hospitalar. Demonstra que 
os principais destinos de bolsas de sangue são os hospitais de emergência e, em 
segundo lugar, as maternidades. O custo dos hospitais de emergência equivale a 
77,6% do contrato no triênio; das maternidades, 13,9%; dos outros hospitais com 
Agência Transfusional, 7,8%; e dos demais hospitais sem Agência Transfusional, 
0,64% do total do contrato no período analisado. 

Tabela 10 – Custo do transporte de bolsas para os hospitais da Rede SMSDC-RJ no triênio 

Unidades de Saúde Valor transporte triênio 2009–2011 Número total de bolsas
Hosp. emergência com AT R$ 978.039,00 70.486
Maternidades com AT R$ 175.242,00 12.685
Outros hospitais com AT R$ 98.700,00 7.139
Outros hospitais sem AT R$ 8.019,00 580
Total R$ 1.260.000,00 90.890

Fonte: Hemorrede (2010). 
AT = Agência Transfusional.

Com o propósito de apresentar outros indicadores de custo do transporte de he-
mocomponentes que permitam nortear as contratações dessa atividade logística, 
Araújo (2010) propôs indicadores de utilização e operação elaborados a partir de 
um resumo anual da prestação do serviço desse mesmo contrato nº 315/2008. Ele 
utilizou informações sobre a quantidade de estabelecimentos de saúde atendidos 
pelos veículos e o valor do contrato, R$ 420.000,00, provenientes do edital de 
contratação, e de informações sobre a quilometragem rodada por ano, fornecida 
pela empresa. Os resultados apresentados foram: 

Por atendimento: 

 ► Total de atendimentos na rotina por ano: 2.244

 ► Total de atendimentos na emergência: 4.431 

 ► Total: 6.675 (emergência e rotina) 

 ► Cálculo: valor do contrato ÷ nº atendimentos = R$ 420.000,00 ÷ 6.675 = 
R$ 62,92 por atendimento 
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Por km rodado: 

 ► Valor por km rodado = 12 × 35.000 ÷ 196.000 km = R$ 2,14 por km. 
 Cálculo: meses do ano × valor mensal do contrato/km anual. 

Os indicadores apresentados servem como base para medição indireta do geren-
ciamento dos estoques de sangue nos Serviços de Hemoterapia que utilizam o 
sistema contratado, porém o estudo e a inclusão de novos indicadores – como o 
tempo estimado entre as remessas emergências de atendimento, as variações de 
temperatura entre a expedição e a recepção – podem contribuir para a adequação 
de aspectos relacionados à viabilidade do produto transportado. O acompanha-
mento dos indicadores traduz a necessidade de ajustes do projeto inicial influen-
ciados pelos resultados apresentados. 

DISCUSSÃO

A queda de doadores de sangue vem demandando um esforço de racionalização 
logística no transporte e distribuição do sangue, que fica bem ilustrado na discus-
são do caso do município do Rio de Janeiro. Imagina-se que em grande parte dos 
municípios do nosso país o transporte de hemocomponentes seja realizado sem 
que se tenha estrutura e logística adequadas para garantir a segurança durante o 
transporte desses materiais especiais. 

A necessidade de proporcionar às Unidades de Saúde e aos serviços de hemote-
rapia que compõem a rede pública de saúde infraestrutura necessária ao aten-
dimento das normas descritas nas resoluções sobre o transporte de materiais 
biológicos é uma atividade que demanda investimento por parte das organizações 
governamentais. 

A opção de transporte terceirizado específico para hemocomponentes é uma ex-
periência que merece ser discutida e divulgada. Segundo Spiller et al. (2011), no 
processo de terceirização nas organizações de saúde, busca-se reduzir custos e 
a melhoria da qualidade, pois a organização contratante delega para empresas 
especializadas a execução de atividades administrativas ou operacionais e passam 
a dedicar-se às atividades essenciais visando ao alcance da eficiência com serviços 
de melhor qualidade. 

Alvarez (1996 apud SPILLER et al., 2011) referem que os ganhos de qualidade e 
eficiência da terceirização devem ter prioridade em relação à redução de custos. 
Porém, não significa que se possa abrir mão de um monitoramento atento das 
atividades do prestador (SANTOS, 2012) ou que custos não sejam importantes 
ou que devam ser deixados de lado. 
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Santos (2012) corrobora com esse pensamento ressaltando a necessidade de con-
trole do contrato em todas as suas etapas, durante a prestação do serviço, a fim 
de definir e acompanhar os indicadores de desempenho. 

Sobre o aspecto do gerenciamento do contrato, nesse caso incluem-se muitas 
variá veis, como: 

 ► A constatação diária da realização das rotas planejadas por meio de informa-
ção das próprias agências transfusionais prestada à Gerência de Hemotera-
pia, em caso do não comparecimento do veículo à Unidade contemplada; 

 ► A verificação dos parâmetros de temperatura registrados manualmente nos 
BDTs, no momento da conferência mensal da prestação do serviço, com o 
objetivo de identificar não conformidades durante o acondicionamento tem-
porário dos hemocomponentes; 

 ► A constatação do cumprimento diário das rotas, para todas as agências trans-
fusionais, como previsto no edital no transporte de Rotina, pela verificação 
manual dos BDTs, realizada pela Gerência de Hemoterapia; 

 ► O atendimento à demanda do transporte de emergência em tempo ótimo, 
de acordo com a solicitação de cada Unidade de Saúde, em face da possibili-
dade de acidentes com os veículos do transporte ou fenômenos da natureza 
que impeçam ou dificultem a movimentação dos veículos, pois não há uma 
reserva técnica prevista em contrato; 

 ► O estabelecimento da prioridade, dentro do transporte emergencial, já que 
o número de bolsas fornecidas decresce ao longo do tempo, aumentando a 
demanda dos veículos de emergência; 

 ► A ausência de parâmetros já estabelecidos por outros serviços da Hemorrede 
Pública, que pudessem nortear a contratação atual. 

A implementação do Transporte exclusivo para hemocomponentes na Rede 
SMS-RJ pode ser considerado um ganho na logística da hemoterapia e no plane-
jamento da distribuição diária das bolsas, mediante o levantamento do perfil de 
cada unidade hospitalar. A agilidade no transporte das bolsas para as unidades so-
licitantes por meio do transporte de emergência, possibilitando que as transfusões 
sejam realizadas mais rapidamente, constitui um aspecto positivo para a Rede. 

A ausência de validação do sistema implementado é uma fragilidade do processo 
e configura uma não conformidade perante os órgãos fiscalizadores. Portanto, 
cabe enfatizar a necessidade de dar continuidade ao processo e propor que as 
evidências sejam documentadas e analisadas quanto aos resultados esperados. 

A ausência da informatização do Sistema de transporte dificulta o monitoramento 
durante 24 horas das ações realizadas pelos carros de emergência, assim como o mo-
nitoramento dos parâmetros de temperatura e tempo decorrido durante cada trajeto. 
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Conhecer os custos relacionados com uma atividade significa medir o consumo 
de recursos na produção de um bem e serviço (ALONSO, 1999). Para ele, conhe-
cer os custos do serviço público é de fundamental importância para a alocação 
eficiente de recursos, de forma que sejam orientados para o alcance de resultados. 

Segundo Alonso (1999), o conhecimento do custo dos serviços públicos é funda-
mental para se atingir a alocação eficiente de recursos e o desconhecimento dos 
custos é o maior indicador de ineficiência no provimento dos serviços públicos. 

Ao consultar a tabela de procedimentos hemoterápicos do Ministério da Saúde, 
obtemos o valor de serviços ambulatoriais e hospitalares para as transfusões dos 
hemocomponentes para concentrado de hemácias, concentrados de plaquetas e 
plasma fresco, que é de R$ 8,39. 

Analisando os custos da atividade de transporte de bolsas para as unidades de 
saúde públicas municipais do Rio de Janeiro e o valor repassado pelo Ministério 
da Saúde por procedimento transfusional ambulatorial e hospitalar, de acordo 
com a tabela de procedimentos do SUS, observamos que o custo do transporte é 
maior que o valor repassado pelo procedimento da transfusão de cada bolsa em 
si. Portanto, para as unidades de saúde esse custo com a atividade do transporte 
de hemocomponentes representa um saldo negativo nos repasses anuais dos 
procedimentos realizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A logística de transporte e distribuição de sangue vem ganhando importância 
como estratégia para minimizar efeitos da redução das doações de sangue. A 
contratação de mão de obra especializada por meio de terceirização do serviço de 
transporte de material biológico pode ser uma estratégia a ser implementada nos 
diferentes universos que se apresentam em nosso país, a fim de se alcançar as 
exigências impostas pela legislação. 

O custo do transporte dos hemocomponentes não está contemplado na tabela 
de repasse do Ministério da Saúde e a situação atual pode recomendar uma re-
visão dessa questão, já que atualmente os custos dessa atividade recaem sobre o 
município. 
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INTRODUÇÃO 

Todas as atividades de atenção à saúde exigem um alto grau de complexidade, 
incorporando uma série de procedimentos, serviços diferenciados, insumos e 
equipamentos específicos, que fazem parte do que se conhece como cadeia de 
suprimentos. Entretanto, apesar de todos os avanços tecnológicos, nos quais a 
busca pela qualidade se torna um dos principais desafios, ainda é imprescindível 
trabalhar por melhorias na forma de utilização dos recursos orçamentários. Isso 
evita o desabastecimento ou, em muitas situações, o desperdício devido à má 
qualificação dos profissionais dos setores de abastecimento e dos gestores, que 
não criam ferramentas adequadas ao planejamento logístico nas organizações 
públicas de saúde (INFANTE; SANTOS, 2007). 

Para o bom funcionamento de toda empresa ou instituição de saúde, é impres-
cindível que haja uma gestão adequada dos insumos, promovendo assim a ma-
nutenção dos processos de trabalho. Dessa forma, os processos de aquisição de 
insumos devem ocorrer mediante um processo de qualificação de fornecedores, 
o que toda empresa ou instituição deve ter, como meta fundamental para garantir 
que os insumos e serviços prestados cumpram os padrões de qualidade exigidos 
pela legislação (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2010b; BRASIL, 2011).

Em um serviço de hemoterapia, existem vários insumos estratégicos que são 
considerados críticos para a qualidade dos procedimentos e serviços prestados, 
como: bolsas de sangue, reativos para imuno-hematologia, reativos para sorolo-
gia, filtros para leucorredução, equipamentos de aférese, centrífugas e extratores 
para o preparo de componentes, etiquetas, entre outros. É importante saber reco-
nhecer as especificações de cada produto para definir corretamente o fornecedor 
mais qualificado, ou seja, que atende aos padrões de qualidade exigidos para cada 
insumo. A condição básica para qualificar um determinado fornecedor é avaliar 
se os produtos que oferta são devidamente registrados e licenciados pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde, nesse caso, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa, para comercialização no mercado brasileiro, ou órgão interna-
cional reconhecido e credenciado. Um elemento adicional para a qualificação do 
fornecedor seria a Certificação ISO 9001, o que agregaria valor a sua capacidade 
como fornecedor e maior confiança na qualidade da fabricação e comercialização 
de seus produtos (LESDEMA; FRANCO, 2007). 

Atualmente, a aquisição de insumos pelos serviços públicos é realizada por meio 
de um sistema regido pela Lei nº 8.666/93, constituída por modalidades, entre as 
quais a modalidade pregão eletrônico, que comporta regras rígidas e cujas ações, 
além de se limitarem apenas àquilo que a lei admite ser realizado, com aquisição 
baseada no menor preço, são em ritmo lento e preconizam o controle dos proces-
sos e não dos resultados (ALMEIDA, 2009). 
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Segundo Martins (2010), qualificar um fornecedor tem por objetivo minimizar 
os danos com o uso de materiais sem comprovação de origem e sem o adequa-
do armazenamento e transporte, proporcionando ainda a melhoria contínua da 
qualidade. As principais atividades de qualificação podem ser agrupadas em ati-
vidades prévias e atividades posteriores à qualificação, tais como: 

Etapas de pré-qualificação: 

 ► Definir os insumos e especificar os requisitos da qualidade; 

 ► Avaliar fornecedores alternativos; 

 ► Selecionar fornecedores de acordo com o tipo de insumo; 

 ► Realizar planejamento conjunto da qualidade, ou seja, definir critérios para 
verificar a capacidade do fornecedor em atender as exigências de qualidade 
dos insumos que pretende fornecer; 

 ► Avaliar o fornecedor durante a execução do contrato de compra; 

 ► Obter prova de conformidade com requisitos exigidos para cada insumo; 

Etapas pós-qualificação: 

 ► Homologar fornecedores qualificados; 

 ► Realizar programas de aprimoramento de qualidade conforme necessidade;

 ► Criar critérios de acompanhamento e utilizar classificações da qualidade para 
cada fornecedor. 

Atualmente, não basta ter-se vários fornecedores de insumos qualificados para, 
finalmente, como na maioria dos casos, ter acesso ao que oferece o produto mais 
barato. A aliança estratégica entre um fornecedor e uma organização de saúde se 
baseia no compromisso de ajuda e apoio mútuos para agregar maiores vantagens 
aos processos de compra. Toda aliança estratégica se ancora em três aspectos fun-
damentais: benefícios comuns, objetivos e metas conhecidas por ambas as partes 
e apoio mútuo para a execução destes. Esses aspectos somente serão possíveis se 
existir uma efetiva comunicação e retroalimentação entre a organização de saúde 
e o fornecedor (LESDEMA; FRANCO, 2007). 

Deming (1990) confirma que se deve procurar sempre minimizar o custo total 
evitando a prática de aprovar orçamentos somente com base no preço. A chave 
para o sucesso na gestão de insumos é buscar o desenvolvimento de um único 
fornecedor para cada item, num relacionamento em longo prazo, fundamentado 
na lealdade e confiança. 

Considerando-se os atuais desafios da gestão de insumos para hemoterapia nos 
hemocentros brasileiros, a realização desse trabalho justifica-se frente à necessi-
dade de se estabelecerem critérios de qualidade para avaliação de fornecedores 
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ainda na etapa logística de aquisição, e de divulgar a importância da prática de 
pré-qualificação nos serviços de hemoterapia nacionais como uma das estratégias 
para melhoria da assistência prestada.

A escassez de literatura específica sobre qualificação de fornecedores de insumos 
para hemoterapia corrobora a importância desse estudo que, baseado na análise 
crítica dos dados obtidos, busca aprimorar a gestão de insumos estratégicos em 
hemoterapia para que o gestor de saúde esteja respaldado tecnicamente por meio 
da avaliação e, futuramente, da implantação de um programa de qualificação de 
fornecedores. 

A proposta de qualificar fornecedores objetiva estimular práticas de base técnica 
e documental por parte dos profissionais envolvidos na aquisição para que os 
insumos atendam não somente à demanda da instituição, mas principalmente 
aos quesitos de qualidade imprescindíveis para garantir a segurança do produto 
final (sangue), melhorando, dessa forma, a segurança de todo o processo trans-
fusional no Brasil. 

OBJETIVOS

Geral: 

 ► Propor instrumento a ser empregado como roteiro de verificação, com a rela-
ção de procedimentos de base documental a serem seguidos, para promover 
a pré-qualificação de fornecedores de insumos críticos em serviços de hemo-
terapia nos hemocentros. 

Específicos: 

 ► Pesquisar normas de qualidade e legislação vigentes, obtidas em literatura e 
documentos oficiais, aplicáveis aos fornecedores e aos insumos para hemo-
terapia no Brasil e no exterior, e indicar os requisitos para qualificação; 

 ► Discutir, à luz das normas e legislação vigentes, o conceito de “insumos crí-
ticos em hemoterapia” e selecionar exemplos de insumos considerados crí-
ticos no desenvolvimento das atividades hemoterápicas para discussão no 
trabalho; 

 ► Propor um roteiro de verificação contendo a relação de documentos que de-
verão constar nos editais de compras nas etapas de “Habilitação Técnica” e 
de “Obrigações da Contratada”, sendo esses documentos apresentados pelos 
fornecedores; 

 ► Propor categorização de cada uma dessas exigências de acordo com o seu grau 
de complexidade técnica e sanitária, a fim de permitir sua pré-qualificação; 

 ► Propor classificação dos fornecedores após aplicação do roteiro de verificação. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo foi desenvolvido com base na revisão da literatura recente e nas legislações 
atuais, como a RDC nº 57, de 16/12/2010 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b), e Portaria MS nº 1.353, de 13/06/2011 (BRASIL, 
2011). Essa revisão buscou subsidiar a discussão sobre a importância dos processos 
envolvidos na Qualificação de Fornecedores de insumos estratégicos em Hemote-
rapia, atendendo a critérios de capacitação técnica e critérios legais, por meio da 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 (BRASIL, 1993), para garantir a qualidade dos produ-
tos e serviços prestados a todos aqueles que necessitam de transfusão de sangue. 

Para a localização dos artigos e documentos que descrevessem os aspectos relacio-
nados aos processos de qualificação de fornecedores de insumos, foi consultada 
a bibliografia nas bases de dados Scirus, LILACs e Scielo. Foram empregados os 
seguintes descritores de assunto, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde BVS/BI-
REME, em português e em inglês: “Serviço de Hemoterapia/ hemotherapy servi-
ce”, “Bancos de sangue/ blood banks”, “Segurança do sangue/ blood safety”, “For-
necimento ou suprimento de sangue/ blood supply”, “Autoridade Regulatória/ 
regulatory authority”, Cadeia de suprimentos/Chain supply”, “Qualidade/Quality” 
e “Acreditação/Accreditation”. Também foram consultados livros textos e docu-
mentos publicados por órgãos públicos relacionados ao assunto descrito acima. 

Como ferramenta de avaliação das empresas fornecedoras, foi elaborada uma pro-
posta de roteiro de verificação documental como instrumento de pré-qualificação 
técnica dos fornecedores com representatividade no mercado atual de insumos 
em hemoterapia. 

De forma complementar, foi proposta uma classificação final para os fornecedo-
res, elaborada com base nos graus de complexidade dos itens atendidos, confor-
me estabelecidos pelas normas sanitárias brasileiras vigentes. 

REVISÃO DA LITERATURA 

Histórico do fluxo da cadeia de suprimentos em hemoterapia

De acordo com o Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), 
a logística é a ciência que planeja os instrumentos e os controles do fluxo e o ar-
mazenamento para prever de forma eficiente e eficaz a informação relacionada 
entre o ponto da origem e o ponto do consumo, a fim de satisfazer as exigências 
dos clientes. As atividades da logística incluem tipicamente a administração do 
transporte, frota, armazenagem, manipulação de materiais, ordem, projeto de 
rede da logística, inventário, demanda, e administração de fornecedores. A fun-
ção da logística inclui também o fornecimento e a obtenção, o planejamento e a 
programação de produção. É desenvolvida em todos os níveis do planejamento 
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e execução estratégica, operacional, e tática. A administração da logística é uma 
função integrada que coordena e aperfeiçoa todas as atividades da logística, in-
tegra-a a outras funções, incluindo o marketing, vendas, manufatura, finanças e 
tecnologia de informação. 

Segundo Dias (2010), o setor de suprimentos da empresa ou instituição compre-
ende atividades de compras, recebimento e dimensionamento, guarda física e 
controle de estoque. As atividades ligadas aos processos de compras incluem a 
identificação de necessidades, a identificação de seleção de fornecedores, nego-
ciação de preços e garantia de entrega. O setor que controla a função suprimen-
tos é o responsável pela gestão do relacionamento com fornecedores, e inclui 
seleção, avaliação e desenvolvimento de fornecedores. É o responsável também 
pela qualificação dos fornecedores, assegurando que a empresa ou instituição 
possa relacionar-se com fornecedores capacitados, que atendam às necessidades 
da instituição. 

As tendências mais modernas das iniciativas da qualidade na cadeia de suprimen-
tos deixam de ter um foco intraorganizacional para tentar promover a interação 
ao longo de toda a rede de organizações, processos e pessoas que integram uma 
cadeia de suprimentos. 

As organizações de saúde buscam atualmente aprimorar processos que envol-
vam parceiros externos na formação de grupos de compradores e melhorias nas 
formas de relacionamento e contrato com fornecedores. Nesse contexto, é impor-
tante manter o compromisso com a melhoria contínua dos processos internos à 
organização e com uma crescente incorporação da perspectiva do paciente (IN-
FANTE; SANTOS, 2007). 

Além das incertezas, o gerente da cadeia de suprimentos, como aquele responsá-
vel pela administração de materiais, também gerencia conflitos. Existem interes-
ses conflitantes entre o usuário – que deseja receber os materiais certos no tempo 
certo, gastando o mínimo de tempo possível no preenchimento de formulários 
de controle –, a área econômico-financeira – que pretende adquirir produtos ao 
menor preço e com os maiores prazos possíveis, minimizando ao máximo o valor 
dos estoques – e o fornecedor, que deseja fornecer material na maior quantidade 
possível, ao maior preço, no menor prazo e com o mínimo de responsabilidade 
futura na utilização dos itens (MORAES, 2011; VECINA NETO; REINHARDT 
FILHO, 1988). 

Segundo Nascimento (2006), uma das principais ferramentas utilizadas para o 
planejamento e controle do funcionamento da cadeia de suprimentos em um ser-
viço hospitalar é, inicialmente, realizar o mapeamento de todos os procedimentos 
e serviços executados pelos profissionais de cada setor, descrever a especificação 
dos insumos necessários para cada procedimento e a quantificação da produção 
mensal. A partir daí, serão selecionados os insumos necessários à execução das 
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atividades, baseados em informações técnicas que devem ser fornecidas pelos 
profissionais de saúde que utilizam os insumos. O próximo passo seria criar um 
banco de dados que correlacione os insumos utilizados para cada procedimento, 
facilitando uma padronização dos tipos de materiais utilizados e das quantida-
des necessárias que servem de base para a programação dos editais de compras. 
Outro aspecto fundamental é a seleção dos fornecedores dos insumos críticos, ou 
seja, aqueles que irão impactar diretamente o funcionamento de todas as etapas 
do ciclo do sangue até a chegada deste ao paciente no ato da transfusão. 

Estratégias para a qualificação de fornecedores 

As instituições públicas ou privadas são empresas com necessidades de abasteci-
mento contínuo de insumos para o cumprimento de suas metas de produção. Por 
isso, é imprescindível a boa relação com o mercado fornecedor. Várias etapas es-
tratégicas do processo de abastecimento incluem a interação entre fornecedores, 
como a verificação de preços, qualidade e volumes disponíveis. Outras estratégias 
têm sido enfatizadas, como: desenvolver fluxos de abastecimento proporcionais à 
utilização, estocar em níveis adequados para reduzir custos e racionalizar o pro-
cesso produtivo (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

Fornecedores devem ser selecionados tendo em vista o quão bem eles atendem 
uma variedade de requisitos específicos (que não dependem apenas do preço). A 
seleção de dado fornecedor é uma das atividades mais importantes na aquisição, 
pois a produção começa com a aquisição e um programa de aquisição não terá 
sucesso a menos que relacionamentos cooperativos de fornecedor/cliente sejam 
estabelecidos e mantidos. A seleção efetiva de fornecedor pode também ajudar as 
companhias a obter a produção “just-in-time” (SCHAURICH, 2009). 

Band (1997) e Villarinho (1999) sugerem algumas diretrizes a serem seguidas 
pelas empresas que desejam obter o máximo do relacionamento com seus for-
necedores. São elas: 

 ► Analisar e atualizar os critérios para seleção de fornecedores; 

 ► Fazer reuniões com os fornecedores para discutir o que eles estão fazendo e 
pedir sua contribuição e apoio; 

 ► Analisar as opiniões de todos os que entram em contato com os fornecedores; 

 ► Desenvolver um relatório de desempenho sobre os fornecedores;

 ► Desenvolver um curso de ação claro ao concluir cada relatório; 

 ► Definir quem recebe o relatório interna e externamente, que medidas serão 
tomadas pelo cliente e seus fornecedores como resultados do relatório de 
desempenho, qual é a penalidade para o mau desempenho e que níveis de 
desempenho são aceitáveis; 
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 ► Comunicar-se com os fornecedores. Descobrir que barreiras dentro de sua 
empresa podem impedir você de receber produtos e serviços excelentes de 
seus fornecedores; 

 ► Garantir a todos os fornecedores que essa é uma abordagem de parceria. 

Figura 1 – Adaptação do Modelo de avaliação e seleção de fornecedores proposto por 
Moura (2009) 

Identificar necessidades de seleção de novo fornecedor

Identificar fontes potenciais de fornecimentos

Determinar o método de avaliação e seleção

Definir o fornecedor

Aquisição

Determinar as estratégias de aquisição e tipo de relacionamento

Identificar as necessidades-chave de fornecimento

Limitar os fornecedores potenciais

Necessidade de aquisição Atendimento à necessidade

Fonte: Moura (2009).

Segundo Addas-Carvalho (2011), um mercado competitivo exige um relaciona-
mento cliente-fornecedor bem estruturado. E os fornecedores devem ser vistos 
como parceiros, com foco nos sete mandamentos para se obter sucesso numa 
relação de ganho recíproco: 

 ► Definir a política de qualidade em compras, difundi-la na organização e dar 
conhecimento aos fornecedores atuais e potenciais; 

 ► Aplicar métodos para a identificação de fornecedores adequados e 
selecionados; 

 ► Dar toda a informação solicitada aos fornecedores e, de maneira específica, 
os requisitos de qualidade exigidos; 

 ► Negociar os contratos tendo em conta as especificações, certificações e ga-
rantia da qualidade; 

 ► Aplicar métodos para detecção oportuna de desvio das especificações 
preestabelecidas;
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 ► Utilizar as inspeções para retroalimentar os fornecedores; 

 ► Ajudar efetivamente os fornecedores a melhorar os produtos e/ou serviços e 
solucionar problemas. 

Dos sete mandamentos acima, Addas-Carvalho descreve com destaque, durante 
os processos de qualificação de fornecedores, o modelo de aplicação de métodos 
que irá auxiliar na identificação dos fornecedores mais adequados de acordo com 
as especificidades de cada tipo de serviço ou insumo oferecido. 

O modelo de aplicação de Métodos para seleção de fornecedores (ADDAS- 
CARVALHO, 2011) é descrito assim: 

Método I: Análise de amostra de materiais e insumos; 

Método II: Experiência de outros usuários; 

Método III: Histórico de Fornecimento – Trata-se da performance do fornecedor 
durante os últimos anos de atendimento ao Hemocentro; 

Método IV: Avaliação in loco Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do fornece-
dor – A Gerência ou responsável pelo Sistema da Qualidade deverá marcar com 
o fornecedor para acompanhar os processos de fabricação e ou estocagem, etc.; 

Método V: Comprovação da Certificação ISO 9001 e/ou 14001 pelo fornecedor; 

Método VI: Comprovação da Certificação do Auditor.

O desenvolvimento de um fornecedor consiste na prestação de serviços de con-
sultoria e de assessoria, visando auxiliá-lo na identificação e análise de problemas 
relacionados com políticas empresariais, organização administrativa, adequação 
de métodos e processos de fabricação. Normalmente, esse é um processo lento, 
que exige disponibilidade de tempo para visitar os fornecedores, conhecer suas 
instalações fabris, trocar informações para analisar sua capacitação técnica e co-
mercial e, em conjunto com ele, diagnosticar seus problemas, para recomendar 
medidas apropriadas, bem como prestar assistência na sua aplicação. 

É de extrema importância que os gestores observem durante a fase de pré-quali-
ficação se a empresa candidata a fornecedora do insumo a ser licitado apresenta 
um sistema logístico adaptável à realidade da organização. Verificar se o produto 
depende de condições especiais de estocagem, acessórios extras para a utilização 
ou se está atrelado a algum equipamento ou técnica específica que não corres-
ponde à rotina de atividades. Cabe à organização avaliar e selecionar fornecedores 
com base na sua capacidade de fornecer produtos de acordo com requisitos da 
organização (AMERICAN ASSOCIATION BLOOD BANK, 2004).
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Aspectos legais para aquisição de insumos e pré‑qualificação de fornecedores 

O conhecimento da legislação vigente referente aos processos de compras é es-
sencial para que se consiga melhor aplicar os recursos públicos (BRASIL; AGÊN-
CIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b). Uma das principais leis 
que norteiam os processos de compra de insumos, em geral, em todos os estabe-
lecimentos públicos, é a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), que 
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 
a obras, serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 
Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital 
ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o 
oferecimento de bens e serviços (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
[200-?], p. 16).

A licitação objetiva, ainda, garantir o princípio da isonomia expresso na Constitui-
ção Federal Brasileira (BRASIL, 1988), como a atuação do poder público de forma 
igualitária e sem distinção de pessoas, de forma objetiva e justa. Visa, ainda, à 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, dando a todos 
os interessados em contratar com o poder público oportunidade igual e possi-
bilitando que o maior número de concorrentes participe do certame (licitação). 

O objetivo da licitação é permitir que a Administração Pública contrate aqueles 
que reúnam as condições necessárias para o atendimento do interesse público, 
considerando aspectos relacionados à capacidade técnica e econômico-financeira 
do licitante, à qualidade do produto e ao valor do objeto. 

A Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993) define as seguintes modalidades de licitação:

 ► Concorrência; 

 ► Tomada de Preços;

 ► Convite ou Carta Convite;

 ► Leilão; 

 ► Concurso (que não se confunde com Concurso Público);

 ► Pregão - presencial ou eletrônico (por meio de tecnologia da informação);

 ► Consulta (modalidade de licitação). 

A Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993) aborda, também, os aspectos relacionados aos 
processos de licitação, considerando três tipos de licitação: a de menor preço, a de 
melhor técnica e a de melhor técnica e preço, que deve ser considerada a forma 
preferencial de aquisição de insumos e equipamentos na área de saúde por levar 
em conta os aspectos técnicos, além do melhor preço. 

Atualmente, o tipo utilizado para aquisição de artigos médico-hospitalares é a 
de menor preço, segundo o art. 45, parágrafo 1º, item 1, da Lei 8.666: “quando o 
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critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública é de-
terminar que seja vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o menor preço” (BRASIL, 1993). Isso caracteriza, 
portanto, que toda a especificação no edital é soberana.

Nas etapas referentes aos processos de pré-qualificação técnico-documental, a 
referida lei aponta os critérios necessários para habilitação dos candidatos a forne-
cedores de insumos. Segundo o art. 27, para a habilitação nas licitações exigir-se-á 
dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

XIV. habilitação jurídica; 

XV. qualificação técnica; 

XVI. qualificação econômico-financeira; 

XVII. regularidade fiscal (BRASIL, 1993, art. 27). 

Em relação à pré-qualificação de artigos médico-hospitalares, as estratégias da Vi-
gilância Sanitária (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010) 
de prevenção preconizam que a caracterização do objeto deve atender aos artigos 
14 e 15, da Lei 8.666/1993 como se segue: 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I. atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade 
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for 
o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas; 

II. ser processadas por meio de sistema de registro de preços; 

III. submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes 
às do setor privado; 

IV. ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para apro-
veitar as peculiaridades do mercado, visando à economicidade; 

V. balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades 
da Administração Pública (BRASIL, 1993). 

A forma de licitação mais utilizada atualmente pelas instituições é a licitação tipo 
Pregão Eletrônico. Foi introduzida na lei de licitações posteriormente à 8.666/93 
e pode ser realizada por sites específicos do órgão licitante. Apesar de ter sua lei 
específica, ainda é subordinada à Lei n° 8.666/93 (BRASIL, 1993). 

A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, institui, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências (BRASIL, 2002b).
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O Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005 (BRASIL, 2005), trata especifica-
mente do pregão em sua forma eletrônica, estabelecendo em seu artigo 2º que 
este, “como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a 
disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em 
sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”, 
entre o Pregoeiro do órgão promotor da licitação e os Licitantes, para negociação 
de forma remota e em tempo real. Utilizará recursos de criptografia e de auten-
ticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do 
certame (BRASIL, 2005). E ainda: 

Art. 3º Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do siste-
ma eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o 
pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam 
do pregão na forma eletrônica.

§ 1º O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

§ 3º A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado 
ou em virtude de sua inabilitação (BRASIL, 2005). 

O mesmo Decreto, em seu art. 30, determina que o processo licitatório será ins-
truído com os seguintes documentos: 

I. Justificativa da contratação do equipamento; 

II. Termo de referência;

III. Planilha de Custo, quando for o caso;

IV. Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas 
rubricas; 

V. Autorização de abertura da licitação;

VI. Designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII. Edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

VIII. Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, confor-
me o caso; 

IX. Parecer jurídico; 

X. Documentação exigida para habilitação; 

XI. Ata contendo os seguintes registros:

a) Licitantes participantes; 

b) Propostas apresentadas; 

c) Lances ofertados na ordem de classificação;

d) Aceitabilidade da proposta de preços;

e) Habilitação; e

f) Recursos interpostos, respectivas análises e decisões;

VII. Comprovantes das publicações: 

a) Do aviso do edital; 
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b) Do resultado da Licitação; 

c) Do extrato do contrato; e

d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o 
caso. (BRASIL, 2005, art. 30).

O Termo de referência deverá conter a identificação do objeto ou insumo e as 
especificações técnicas e informações que justifiquem a necessidade de aquisição 
de tal insumo e/ou equipamento.

É importante frisar que o Edital é o documento no qual a instituição compradora 
estabelece todas as condições da licitação que será realizada e divulga todas as 
características do bem ou serviço que será adquirido. A correta elaboração do 
edital e a definição precisa das características do bem ou serviço pretendido pela 
entidade licitadora são essenciais para a concretização de uma boa compra ou 
contratação. Fazem parte de uma das fases iniciais do processo licitatório. Os 
editais de compras de insumos da área de saúde são documentos que podem ser 
acessados servindo como base de consulta para os gestores públicos. 

Durante o processo de aquisição para realização do processo licitatório o contato 
faz-se em diversos momentos: 

 ► Entrega das propostas e documentação do fornecedor, que devem ser realiza-
das diretamente ao comprador ou encaminhadas pelo correio. As propostas 
também podem ser anexadas no comprasnet ou outro sítio eletrônico similar 
do governo. 

 ► Caso seja oferecido produto de marca não aprovada na instituição, devem-se 
solicitar amostras ao fornecedor no prazo predeterminado e em quantidade 
suficiente para avaliação técnica. Cabe, também, alertá-lo para o fato de que 
essas amostras deverão vir acompanhadas de documento contendo: número 
do item; número da licitação; nome da empresa fornecedora; número do 
lote; quantidade de amostras; registro na Anvisa; ficha técnica e ficha de 
identificação de segurança e qualidade de produto químico (FISPQ). É im-
portante sinalizar ao fornecedor que o recebimento das amostras deverá se 
dar mediante protocolo, pois a não entrega das amostras solicitadas resulta 
na desclassificação do fornecedor, nesse processo licitatório; 

Deve-se realizar interação sobre os resultados das avaliações técnicas para 
a qualificação em que as recomendações atuais da VISA citam o processo de 
pré-qualificação preliminar ao processo de compra. Nessa metodologia, os artigos 
qualificados positivamente poderão compor um cadastro de marcas aprovadas 
na instituição, que serão informadas aos fornecedores eletronicamente a cada 
processo licitatório. Assim, o fornecedor também estará ciente sobre produtos 
não aprovados ao final da avaliação técnica. Nesse momento, o licitante poderá 
interpor recurso. A quantidade de amostras depende do produto ou do consumo. 
O indicado é testar ao menos três amostras por três diferentes avaliadores para 
evitar empates (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).
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Na fase de recursos, também é necessário contato entre as partes: os recursos 
impetrados pelos fornecedores deverão ser apresentados de acordo com os prazos 
estabelecidos na legislação, em papel timbrado e assinado pelo representante le-
gal da empresa. Outra forma de manifestação e formalização do recurso é via sítio 
eletrônico do governo. Quando um fornecedor manifestar interesse de dar vistas 
ao processo, será necessária a supervisão de um funcionário do setor de compras. 
O processo deverá estar assinado e rubricado, porque toda a documentação do 
processo é de inteira responsabilidade da instituição, e caberá a ela ratificar a 
decisão ou rever o parecer técnico a respeito do produto ofertado. A negociação 
de preços com o fornecedor do menor preço ofertado é um momento importante 
na relação fornecedor-cliente. Em algumas situações, o menor preço proposto po-
derá estar acima do preço pretendido pela administração, o que enfatiza a grande 
importância da negociação do preço (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2010).

A homologação é uma das últimas etapas do processo licitatório e habitualmente 
sua comunicação ao fornecedor pode ser feita de maneira presencial ou eletrô-
nica. Os contratos ou atas de registro de preços são encaminhados aos fornece-
dores em quatro vias, sendo que uma via lhe pertence e as restantes deverão ser 
devolvidas à Administração. 

Os pedidos serão desencadeados por meio do sistema informatizado, que con-
sidera o estoque mínimo, o consumo médio e o tempo de reposição, quando é 
emitida autorização de fornecimento e nota de empenho para a referida empre-
sa. Além disso, podem ser utilizadas sistemáticas de programação de entrega, 
quando as empresas recebem, antecipadamente, um cronograma com a relação 
de artigos e suas quantidades, bem como a periodicidade de entrega (semanal, 
quinzenal ou mensal). Essa sistemática proporciona um melhor planejamento 
por parte da empresa e a implementação de uma relação de parceria que tem por 
consequência ganhos logísticos para a organização de saúde (AGÊNCIA NACIO-
NAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

Aspectos técnicos para aquisição de insumos e pré‑qualificação de fornecedores 

A garantia da qualidade é um ponto-chave para o bom andamento de todas as 
atividades dentro de uma instituição. Nos serviços de hemoterapia, tornou-se uma 
ferramenta essencial por estar diretamente relacionada com todos os processos 
críticos relacionados ao ciclo do sangue até a liberação do produto final para trans-
fusão. Quando se fala em garantia da qualidade, alguns princípios básicos devem 
ser levados em consideração: planejamento da qualidade, ou seja, mapeamento de 
todos os processos, avaliação das especificidades e recursos necessários; controle 
de qualidade propriamente dita; avaliação e melhoria da qualidade (AMERICAN 
ASSOCIATION OF BLOOD BANK, 2005).
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Para que esses princípios sejam colocados em prática, deve haver uma política de 
qualidade implantada dentro da instituição. Torna-se imprescindível que os gesto-
res tenham conhecimento dos objetivos e benefícios que a garantia da qualidade 
irá agregar aos processos de trabalho para que possam apoiá-la e estejam com-
prometidos em direcionar e levantar os recursos necessários dando andamento 
ao processo e visando à ampliação para implantação de um sistema de qualidade 
(AMERICAN ASSOCIATION OF BLOOD BANK, 2005).

Pode-se verificar uma série de benefícios com a implantação de um sistema de 
qualidade em um serviço de hemoterapia: 

 ► Maior efetividade e eficiência dos serviços prestados;

 ► Melhoria de controle e documentação de todos os processos;

 ► Produto final com maior segurança e qualidade;

 ► Maior credibilidade e satisfação pelos profissionais atuantes nos processos;

 ► Menor risco e satisfação para os pacientes. 

De acordo com a RDC Anvisa nº 57/2010: 
Art. 9° Todo serviço de hemoterapia deve ter um sistema de gestão da 
qualidade no que tange às boas práticas do ciclo produtivo do sangue que 
inclua a definição da estrutura organizacional e das responsabilidades, a 
padronização de todos os processos e procedimentos, o tratamento de não 
conformidades, a adoção de medidas corretivas e preventivas e a qualifica-
ção de insumos, produtos e serviços, visando à implementação do geren-
ciamento da qualidade. 

Parágrafo único - O serviço de hemoterapia deve realizar validação de pro-
cessos considerados críticos para a garantia da qualidade dos produtos e 
serviços antes da sua introdução e revalidados sempre que forem alterados 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b).

Um dos itens a serem trabalhados dentro do sistema da qualidade é a pré-qua-
lificação de fornecedores. Atualmente, a qualidade tornou-se uma das bases do 
novo padrão de relacionamento entre empresas fornecedoras e empresas clientes. 
Quando se trabalha com fornecedores de baixa qualidade, o resultado é a baixa 
qualidade dos serviços prestados e produtos fornecidos, impedindo que os bene-
fícios citados anteriormente sejam alcançados (AMERICAN ASSOCIATION OF 
BLOOD BANK, 2004).

Segundo Portaria Ministerial nº 1.353/2011, a:
qualificação de fornecedores é um método de avaliação utilizado para as-
segurar que os materiais, equipamentos, insumos ou serviços obtidos de 
determinado fornecedor atendem a requisitos especificados pela institui-
ção (BRASIL, 2011, anexo, art. 2º).
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Os fornecedores devem receber um fluxo contínuo de informação sobre seus 
desempenhos. Essas informações devem ser dadas pelo cliente e comunicadas 
para as pessoas certas. Isso auxilia o fornecedor na investigação das causas mais 
prováveis dos problemas, de forma a encurtar o processo de ação corretiva. A 
entrega dos relatórios de desempenho do fornecedor deve ser rotineira, mesmo 
quando não estiverem ocorrendo problemas de qualidade, criando, assim, um 
histórico em longo prazo (MOURA, 2009).

Os processos de contratos com fornecedores devem incluir (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2011): 

 ► Revisão da qualificação antes de formalização do contrato;

 ► Especificações adequadas de produtos e serviços;

 ► Controles apropriados no recebimento verificando atendimento de requisitos 
pré-definidos;

 ► Notificação prévia de modificações nos produtos e/ou serviços;

 ► Contato constante com fornecedores.

Requisitos para qualificação técnica de fornecedores de bolsas de coleta 

Anteriormente, as transfusões de sangue eram realizadas em frascos de vidro 
sem padrões de higiene e segurança, aumentando a chance de transmissão de 
doenças para o receptor. Atualmente, as transfusões são realizadas em bolsas 
plásticas estéreis com solução anticoagulante e/ou solução preservadora, além de 
soluções aditivas, que ajudam na manutenção do metabolismo celular, preservan-
do as hemácias e permitindo um período de armazenamento mais prolongado, de 
42 dias. O sangue total é coletado em bolsa estéril própria com volume que pode 
variar de 450 ml +/– 50 ml. A bolsa, com o sangue total coletado, é centrifugada 
para a separação dos hemocomponentes: concentrado de hemácias, plasma fresco 
congelado, concentrado de plaquetas (CP), criopreciptado, e outros. 

Os hemocomponentes devem ser armazenados a temperaturas que preservem a 
sua função e a segurança do produto: o concentrado de hemácias entre 2 °C e 6 °C, 
as plaquetas entre 20 °C e 24 °C (temperatura ambiente), sob constante agitação, o 
plasma e o crioprecitpitado (fator de coagulação) devem ser congelados e estoca-
dos a temperaturas de -60 °C a -30 °C, para melhor preservação dos fatores de coa-
gulação (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010a).

Existe uma série de critérios técnicos que devem ser levados em consideração 
durante o processo de fabricação das bolsas plásticas de sangue, para que as 
condições de esterilidade e manutenção dos hemocomponentes sejam mantidas 
durante todo o período de estocagem, garantindo a qualidade do produto final. 
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Considerando a necessidade de estabelecer parâmetros de controle em todas as 
fases no processo de fabricação das bolsas plásticas para coleta e acondiciona-
mento de sangue humano e seus componentes, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa publicou a Resolução Anvisa/MS nº 9, de 21 de outubro de 
1999 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 1999).

Essa resolução regulamenta as Boas Práticas de Fabricação (BPF), apresentando 
as normas técnicas para garantir a qualidade das bolsas de coleta para acondicio-
namento e armazenamento do sangue, e estabelece padrões de referência para 
as empresas que comercializam ou produzem o insumo. 

Vantagens para o uso de bolsas plásticas de PVC na coleta de sangue: 

 ► Baixo peso;

 ► Pequeno volume, exigindo menor espaço para estocar;

 ► Facilidade para transportar; 

 ► Maior resistência a impactos, não quebrando com tanta facilidade;

 ► Obtenção dos hemocomponentes em sistema fechado, devido ao uso das 
bolsas satélites integradas à bolsa principal;

 ► Por ser flexível, a bolsa em PVC tem a capacidade de colapsar à medida que 
o componente é infundido, dispensando perfurações para a drenagem do 
produto. 

Deve-se atentar para pequenas rupturas ou perfurações que somente são per-
cebidas durante a manipulação do produto, portanto é essencial ter cuidado na 
manipulação do produto durante o ato da coleta. 

Requisitos de Qualidade que devem ser avaliados durante o processo de aquisição 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010a):

Bolsas plásticas:

 ► Devem ser transparentes, incolores, flexíveis, estéreis, apirogênicas, isentas 
de toxicidade, resistentes nas condições de uso e compatíveis com o conteúdo 
sob condições normais de estocagem;

 ► Devem ser estáveis, biológica, química e fisicamente, em relação ao seu con-
teúdo, durante o período de validade e não devem permitir a entrada de 
micro-organismos;

 ► Não devem liberar qualquer substância acima dos limites especificados para 
a solução anticoagulante e/ou preservadora, sangue ou componentes, por 
interação química ou por dissolução física;

 ► Devem garantir um volume mínimo de ar dentro das bolsas, de modo a per-
mitir a coleta e fracionamento do volume integral de sangue;
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 ► Devem ser confeccionadas com uma pinça a ser usada no tubo de coleta, de 
modo a não permitir a passagem de ar e a contaminação do sangue, durante 
e logo após a coleta, mantendo o sistema fechado;

 ► Devem também permitir sua adaptabilidade aos copos de centrífugas usuais e 
sua centrifugação, com volume nominal das bolsas satélites entre 300 ml e 500 ml;

 ► Devem ter meios de suspensão ou posicionamento que não interfiram no seu 
uso durante a coleta, armazenamento, processamento, transporte e infusão. 

Tubos de coleta e transferência: 

 ► As bolsas plásticas devem ser providas com um tubo de coleta ou um ou mais 
tubos de transferência, para permitir a coleta e separação do sangue e seus 
hemocomponentes;

 ► Os tubos de transferência devem ser montados com um dispositivo que atue 
primeiro como um selo e depois, quando quebrado, permita livre fluxo do 
sangue e seus hemocomponentes;

 ► Devem poder ser selados hermeticamente e não devem colapsar em condi-
ções normais de uso;

 ► Em inspeção visual, os tubos não devem apresentar cortes, bolhas, dobras 
ou outros defeitos; 

 ► Não deve haver vazamento nas junções entre os tubos e o corpo da bolsa 
plástica, quando realizado teste de resistência. 

Agulha para coleta: 

 ► Deve ser conectada ao tubo de coleta, coberta com a capa protetora;

 ► A capa protetora deve prevenir vazamentos da solução anticoagulante e/ou 
preservadora da bolsa plástica, durante a estocagem, para manter a esterili-
dade do sistema e ser facilmente removível;

 ► Deve ser à prova de violação e fabricada de tal forma que seja impossível 
recolocar ou realizar qualquer tentativa de manipulação, sem que essa seja 
claramente observada. 

De acordo com a Portaria Ministerial nº 1.353, de 13/06/2011: 
Art. 40: 

§ 1º Os anticoagulantes devem ser empregados nas quantidades prescritas 
e recomendadas pelos fabricantes das bolsas, em função do volume de 
sangue a ser coletado. 

§ 2º O volume habitual de anticoagulante em uma bolsa de coleta é de 
60-65 ml. 

Art. 50 

§ 2º O sangue total coletado em solução CPDA-1 tem validade de 35 dias 
a partir da coleta e de 21 dias quando coletado em ACD, CPD e CP2D, 
sempre devendo ser armazenado a 4°C ± 2°C (BRASIL, 2011). 
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De acordo com a RDC nº 9, de 21/10/1999:
As bolsas plásticas contendo solução anticoagulante e/ou preservadora de-
vem ser esterilizadas em conjunto com vapor úmido sob pressão ou outro 
método devidamente validado pelo fabricante e aprovado pela Anvisa do 
Ministério da Saúde. As bolsas de transferência podem ser esterilizadas 
pelo processo de calor úmido, óxido de etileno, radiação gama ou outros 
processos validados pelo fornecedor e aprovados pela Anvisa do Ministério 
da Saúde (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
1999, item 3.3.1).

Todos os processos especiais, ou seja, aqueles cujos resultados não podem ser 
completamente verificados por testes e inspeções subsequentes, devem ser vali-
dados. No caso das autoclaves utilizadas para esterilização das bolsas plásticas, 
o processo de validação deve ser repetido sempre que houver alteração das con-
dições de execução da última validação. O estudo deverá ser repetido se houver 
alteração da carga da autoclave, após manutenção ou qualquer outra condição que 
possa afetar a distribuição e penetração do calor, conforme ISO 11134 (BRASIL; 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 1999).

Requisitos para qualificação de fornecedores de reagentes 
imuno‑hematológicos 

Todos os reagentes imuno-hematológicos apresentam características importantes 
que devem ser avaliadas durante a fase de aquisição e podem ser utilizadas para 
a qualificação técnica de fornecedores desse tipo de insumos, pois impactam 
diretamente a qualidade dos resultados finais dos testes (BRASIL, 2011). 

Em relação aos antissoros, como Anti-A, Anti-B, Anti-A,B, Anti-D(Rh), Antiglobu-
lina Humana (AGH) e hemácias reagentes para tipagem sanguínea prova reversa 
de doadores, Painel de hemácias, Hemácias para triagem de anticorpos irregula-
res (Células I e II), deve-se levar em consideração os seguintes aspectos: 

 ► Aparência (presença de partículas, turvação, que podem indicar contamina-
ção ou adulteração do produto); 

 ► Especificidade (antissoros e hemácias reagentes, células de triagem para an-
ticorpos irregulares, painel de hemácias); 

 ► Capacidade que um anticorpo tem de se ligar a um antígeno em particular. 
Ou seja, capacidade de reconhecimento de porções específicas do antígeno; 

 ► Potência no caso de antissoros - Mensura a força ou capacidade de reação de 
um anticorpo. Avaliado por meio de titulações com diluições seriadas, em 
que se verifica a maior diluição em que o anticorpo é capaz de aglutinar ou 
reagir com o antígeno correspondente;

 ► Avidez no caso de antissoros - Velocidade com que um anticorpo é capaz de 
ligar ou reagir com seu antígeno correspondente;
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 ► Poliaglutinação (hemácias reagentes, células de triagem para anticorpos 
irregulares);

 ► Falsa aglutinação (hemácias reagentes, células de triagem para anticorpos 
irregulares, painel de hemácias);

 ► Hematócrito (hemácias reagentes, células de triagem para anticorpos 
irregulares) 

É permitida ao serviço de hemoterapia a produção e utilização de reagentes para 
testes imuno-hematológicos, desde que exista autorização da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme o art. 6º da Lei nº 10.205, de 21 de março 
de 2001 (BRASIL, 2001a).

Requisitos para a qualificação técnica de fornecedores de reagentes para 
triagem sorológica de doadores 

A regulamentação técnica da atividade hemoterápica no Brasil foi recentemente 
atualizada e, segundo as normas vigentes, todo doador de sangue deve ser subme-
tido a testes de triagem clínico-epidemiológica laboratorial. Existe a necessidade 
de se estabelecer critérios bem definidos quanto a essa triagem (BRASIL, 2005). 

Todo teste para triagem laboratorial de doenças transmitidas pelo sangue deve 
apresentar algumas características importantes que devem ser avaliadas pelos 
gestores durante a fase de aquisição: 

 ► Precisão;

 ► Reprodutibilidade; 

 ► Rapidez e fácil execução;

 ► Preço acessível. 

Fatores imprescindíveis para os serviços de hemoterapia: 

 ► Sensibilidade - Representa a probabilidade de indivíduos portadores de de-
terminada doença terem um teste positivo para essa doença ou agravo. Um 
teste é tanto mais sensível quanto menor for o número de resultados falso-ne-
gativos que ele produz. 

 ► Especificidade - É a capacidade de um teste definir os indivíduos realmente 
não portadores de determinada doença ou agravo. Representa a probabilidade 
de indivíduos sem a doença terem testes realmente negativos para tal. Um 
teste com boa especificidade raramente irá determinar como doente uma 
pessoa sadia. 

O ideal seria reunir especificidade com sensibilidade 100%, mas como isso 
não é possível, deve-se privilegiar a sensibilidade quando se trata de triagem de 

457

parte v – gestão de logística, recursos materiais e financeiros em hemoterapia

Proposta de Pré‑Qualificação Técnica Documental de Fornecedores de Insumos Críticos em Hemoterapia



doadores de sangue, devido às consequências que um resultado falso-negativo 
pode trazer para um receptor de sangue reagente (BRASIL, 2005).

Segundo a Portaria nº 1.353, de 13 de junho de 2011: 
Art. 66. [...]

§ 2º Os exames deverão ser realizados em laboratórios específicos para 
triagem laboratorial de doadores de sangue, com conjuntos diagnósticos 
(kits) próprios para essa finalidade registrados na Anvisa. 

§ 4º No caso de uso de tecnologias que tenham aplicação comprovada para 
emprego em pool, como os testes de ácido nucléico (NAT), devem ser ob-
servadas outras determinações a serem emitidas pelo Ministério da Saúde 
e obedecido a regulamento sanitário definido pela Anvisa (BRASIL, 2011).

No momento da aquisição dos kits/equipamentos/software os fornecedores de-
verão apresentar: 

 ► Certificado de registro de produto e equipamento (quando aplicável);

 ► Compromisso do fornecedor de realizar a capacitação de recursos humanos 
(teórico-prática) continuamente; 

 ► O fornecedor deverá apresentar plano de manutenções corretivas, preventivas 
e de calibração para cada equipamento em comodato.

Para o acompanhamento do desempenho dos produtos e avaliação indireta dos 
fornecedores deve-se realizar inspeção no recebimento dos kits/equipamentos/
software: 

 – objetivos: verificar se estão em conformidade com o solicitado antes da 
aquisição. Deve ser realizada para cada lote e em cada entrega;

 – avaliar: reagentes, integridade da embalagem, bula, nome dos reagentes, 
condições de acondicionamento e transporte, lote e validade.

Segundo Consulta Pública nº 28, de 26 de março de 2002, D.O de 27/03/2002: 
I - DAS NORMAS GERAIS 

1 - Todos os Serviços de Hemoterapia que efetuam exames para triagem de 
sangue de doadores são obrigados a seguir o protocolo de trabalho descrito 
nesta norma técnica. 

II - DA ESCOLHA DOS REAGENTES. 

1 - O Serviço de Hemoterapia deve mencionar, no edital de licitação e/ou 
no contrato de fornecimento, a especificidade, a sensibilidade e reproduti-
bilidade de cada reativo a ser comprado. 

2 - Todos os Serviços de Hemoterapia deverão estabelecer, por escrito, o 
caderno de encargos que os fornecedores de reativos deverão cumprir que 
incluem: 

2.1 - Fornecimento de certificado de registro do produto na Anvisa, dentro 
do prazo de validade, referindo-se especificamente ao produto que está 
sendo fornecido; 
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2.2 - Os fornecedores devem comprometer-se, por escrito, a notificar os 
Serviços de Hemoterapia a respeito de qualquer modificação ocorrida nos 
Kits, mesmo que essa não implique na obtenção ou revalidação de registro 
junto à Anvisa; (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2002, anexo I).

Requisitos para a qualificação de fornecedores de equipamentos para serviços 
de hemoterapia: 

Segundo a Anvisa, 
os serviços de hemoterapia devem possuir equipamentos compatíveis com 
as atividades realizadas e estabelecer programa que inclua validação inicial, 
qualificação, calibração, manutenção preventiva e corretiva dos equipa-
mentos e instrumentos, mantendo os respectivos cronogramas e registros 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b, 
cap. II, art . 5).

Segundo o Comitê Brasileiro de Certificação em Engenharia Clínica (CBCEC), 
dados estatísticos levantados nos últimos anos mostram a situação brasileira, 
em relação a equipamentos médicos e suas estruturas de apoio: quase 85% dos 
equipamentos médicos brasileiros operam fora das exigências mínimas dos fabri-
cantes, pela falta de pessoal qualificado para calibrá-los periodicamente e projetar 
suas estruturas de apoio no local de uso. Além disso, constata-se que 30% dos 
equipamentos médicos brasileiros estão sucateados devido a compras mal feitas; 
96% dos equipamentos médicos brasileiros nunca sofreram manutenções pre-
ventivas e apenas 2% dos hospitais brasileiros possuem equipe de Engenharia 
Clínica/Biomédica (SEBBE; ZÂNGARO, 2005). 

O Controle de Equipamentos facilitou o acompanhamento de forma dinâmica dos 
bens patrimoniais, além de permitir melhor alocação e uso dos equipamentos, 
evitando a perda de material por extravio ou roubo. Além disso, os aspectos rela-
cionados às manutenções preventivas e corretivas sugerem fortemente o aumen-
to de manutenções preventivas para determinados equipamentos, quando esses 
representavam significativa queda da qualidade ou prejuízo financeiro quando 
inoperantes. Essa mudança implica melhor qualidade de serviços com conse-
quente redução de casos de manutenção corretiva (SEBBE; ZÂNGARO, 2005). 

Segundo Bueno (2011), sob o ponto de vista da gestão, os sistemas funcionais 
e o parque de equipamentos promovem durante o tratamento dos doentes um 
conjunto de variáveis geradoras de risco. Para minimizar o problema, deve-se: ter 
rapidez nas soluções para adaptação do espaço ocupado, facilitar o acesso dos sis-
temas funcionais integrados à logística da manutenção, acompanhar o processo 
de obsolescência das tecnologias de forma dinâmica e ter rotinas de manutenção 
sistematizadas, agendadas e seguras. Bueno (2011) aponta ainda a necessidade da 
realização de um levantamento cadastral de todo o parque de equipamentos. Esse 
parque deve ser agrupado de acordo com o potencial de risco à vida das pessoas e, 
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por meio desse levantamento, elaborar a padronização das tecnologias e propor a 
sistematização das ações gerenciais objetivando a redução de investimentos com 
materiais de consumo, peças de reposição, acessórios e treinamento continuado. 

É importante salientar que todos os equipamentos que operam com definições 
específicas, para garantir a qualidade do sangue e serviços relacionados, são consi-
derados equipamentos críticos. Devem possuir instrumentos para medir desvios 
e sistemas de monitoramento capazes de medir desempenho, como calibrações, 
manutenções preventivas que devem ser periódicas e realizadas de acordo com as 
especificações do fabricante e órgãos reguladores. O desempenho do equipamen-
to deve ser monitorado pelo fornecedor e todas as ações devem ser documentadas. 
Em caso de reparos por manutenções corretivas em etapas críticas do processo, 
devem ser realizadas recalibrações e requalificações. Deve-se manter uma lista de 
todos os equipamentos considerados críticos dentro de um serviço de hemotera-
pia, ajudando a controlar todas as etapas de checagem, calibrações e manutenções 
para acompanhar a vida útil do aparelho (AMERICAN ASSOCIATION BLOOD 
BANK, 2005).

Certificações para fornecedores em hemoterapia 

Os sistemas de certificação e acreditação são elementos adicionais para as etapas 
de qualificação de fornecedores. A acreditação é um método de avaliação dos 
recursos institucionais, voluntário, periódico e reservado, que busca garantir a 
qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos (ORGANI-
ZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2003).

A expressão ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um 
modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o 
seu tipo ou dimensão. 

A sigla “ISO” refere-se à International Organization for Standardization, orga-
nização não governamental fundada em 1947, em Genebra, e hoje presente em 
cerca de 162 países. A sua função é a de promover a normatização de produtos e 
serviços, para que sua qualidade seja permanentemente melhorada. 

Essa família de normas estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos pro-
cessos internos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento do 
ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e 
fornecedores, num processo contínuo de melhoria do sistema de gestão da qua-
lidade. Aplicam-se a campos tão distintos como materiais, produtos, processos e 
serviços (VALLS, 2004). 

A norma NBR ISO 9001:2008 contém oito tópicos: Introdução; Escopo; Referên-
cia Normativa; Termos e Definições; Sistema de Gestão da Qualidade; Responsa-
bilidade da Direção; Gestão de Recursos; Realização do Produto; Medição, Análise 
e Melhoria (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). 
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Os seis procedimentos documentados obrigatórios da norma NBR ISO 9001:2008 
são: Controle de Documentos; Controle de Registros; Auditorias Internas; Con-
trole de Produtos/serviços Não-Conformes; Ação Corretiva; Ação Preventiva. 
Em acréscimo a esses procedimentos devem ser elaborados outros documentos 
como uma “Política da Qualidade” e um “Manual da Qualidade” (ASSOCIAÇÃO 
 BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). 

Benefícios da Certificação ISO 9001: 

Entre os principais benefícios da certificação ISO 9001, pode-se apontar a me-
lhoria de produtos e serviços; a redução de custos; a melhoria da qualidade dos 
processos de trabalho e do moral dos funcionários; maior eficiência e eficácia na 
organização; ganho de vantagem competitiva e maiores oportunidades de marke-
ting e vendas (VALLS, 2004). 

As normas internacionais de gestão ambiental têm por objetivo prover as orga-
nizações dos elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz, passível de 
integração com outros requisitos de gestão, de forma a auxiliá-las a alcançar seus 
objetivos ambientais e econômicos. 

Muitas organizações têm efetuado “análises” ou “auditorias” ambientais a fim 
de avaliar seu desempenho ambiental. No entanto, por si só, tais “análises” e 
“auditorias” podem não ser suficientes para proporcionar a uma organização a 
garantia de que seu desempenho não apenas atende, mas continuará a atender 
aos requisitos legais e aos de sua própria política. Para que sejam eficazes, é 
necessário que esses procedimentos sejam conduzidos dentro de um sistema de 
gestão estruturado e integrado ao conjunto das atividades de gestão. 

A Norma ISO 14001 contém apenas aqueles requisitos que podem ser objeti-
vamente auditados para fins de certificação/registro e/ou autodeclaração. Reco-
menda-se àquelas organizações que necessitem de orientação adicional sobre 
outras questões relacionadas a sistemas de gestão ambiental consultar a NBR 
ISO 14004:1996, Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes gerais sobre princí-
pios, sistemas e técnicas de apoio (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2004).

O Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) é o reconhecimento dado pela Fundação 
Nacional da Qualidade, uma instituição brasileira sem fins lucrativos. Visa disse-
minar os critérios de excelência e contribuir para o aumento da competitividade 
das empresas brasileiras. 

O PNQ é utilizado para promover a melhoria da qualidade da gestão e a compe-
titividade das organizações. Candidatar-se ao PNQ significa passar pela análise 
minuciosa da gestão, obtendo-se ao final do processo um relatório de avaliação 
da gestão, sendo utilizado como referência para premiações regionais, setoriais e 
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para que as grandes empresas induzam a busca da excelência por parte de seus 
principais fornecedores (MOURA, 2009). 

Conforme já descrito anteriormente, o processo de qualificação de fornecedores 
é composto de várias etapas, com elementos relacionados à pré-qualificação du-
rante a fase de aquisição, elaboração dos contratos de compra e pós-qualificação, 
em que o fornecedor deve ser monitorado continuamente e critérios técnicos 
relacionados à qualidade devem ser levados em consideração para avaliar se o 
fornecedor está apto a continuar prestando os serviços apresentados durante a 
fase de pré-qualificação. 

No presente trabalho, foram descritos alguns pontos importantes relacionados ao 
processo de qualificação como um todo, porém este teve como foco principal as 
etapas relacionadas à fase de pré-qualificação documental, em que o fornecedor 
deve ser capaz de comprovar, por meio de algum tipo de documentação, sua ca-
pacidade técnica e sua regularidade perante a legislação vigente, relacionada com 
a execução das atividades hemoterápicas. 

Segundo a Portaria MS nº 1.353/2011 (BRASIL, 2011), os materiais, equipamen-
tos, substâncias e insumos industrializados (bolsas, equipes de transfusão, serin-
gas, filtros, conjuntos de aférese, agulhas, anticoagulantes e outros) usados para 
a coleta, preservação, processamento, armazenamento e transfusão do sangue e 
seus componentes, assim como os reagentes usados para a triagem de infecções 
transmissíveis pelo sangue e para os testes imuno-hematológicos, devem satisfa-
zer as normas vigentes e estar registrados ou autorizados para uso pela autoridade 
sanitária competente. 

Roteiro de Verificação Documental

Como proposta para avaliação do processo de pré-qualificação de fornecedores 
em Hemoterapia, ou seja, etapas anteriores à compra e aquisição dos insumos, 
foi elaborado um roteiro de verificação documental contendo a relação de docu-
mentos obrigatórios e informações que devem ser apresentados por qualquer for-
necedor que pretenda se qualificar ao fornecimento de insumos em um Serviço 
de Hemoterapia. Todas as informações e documentações descritas neste roteiro 
se baseiam nas exigências contidas em legislação atual. Cada uma das exigências 
é apresentada a seguir. 

Autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ‑ Anvisa 

“Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empre-
sa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como 
exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 (BRASIL, 1976, art. 2º) e Decreto Federal nº 
79.094/77 (BRASIL, 1977, art. 2º).
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Toda empresa fornecedora de insumos para Hemoterapia deve apresentar docu-
mento que comprove autorização para fabricação (se fabricante) ou comerciali-
zação (se representante/distribuidor) de seus produtos, ou seja, autorização para 
exercer suas atividades profissionais, para garantir que os proponentes, interes-
sados em fornecer seus produtos e serviços aos entes públicos, sejam empresas 
idôneas, inspecionadas periodicamente e assegurem que a qualidade de seus 
produtos atenda aos requisitos técnicos necessários. 

Certificado de Registro do Produto 

Certificado de Cadastro ou Registro do produto, emitido pela Anvisa, de acordo 
com a classificação do produto - Agência Nacional de Vigilância Sanitária vin-
culada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no “Diário 
Oficial da União” relativa ao registro do produto, de acordo com a RDC nº 206, 
de 17 de novembro de 2006 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2006).

Todos os insumos com os quais a empresa fornecedora trabalha devem estar devi-
damente registrados no Ministério da Saúde para atestar que estão de acordo com 
as normas exigidas para sua fabricação. Caso o prazo de validade esteja vencido, 
deverá ser apresentado Certificado de Registro (antigo), ou cópia da publicação no 
Diário oficial da União - DOU acompanhado do pedido de revalidação (protocolo), 
datado do semestre anterior ao vencimento, na forma do artigo 12, parágrafo 6º, 
da Lei nº 6.360/76 (BRASIL, 1976) e RDC nº 206 (BRASIL; AGÊNCIA NACIO-
NAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006), que estabelece o regulamento técnico 
de ‘produtos para diagnóstico de uso in vitro’, ‘produtos sujeitos a cadastro’ e 
‘produtos não considerados para saúde’. Apresentar também cópia da “pesquisa a 
situação de documentos” retirada no site da Anvisa, impressa, a fim de comprovar 
que o pedido de renovação ainda está sendo analisado pela Anvisa. Quando se 
tratar de produtos dispensados de registro, apresentar o ato que o isenta. 

No caso de empresas fornecedoras de bolsas de coleta de sangue, é imprescindível: 

Para a obtenção de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
Anvisa/MS, as bolsas plásticas para coleta de sangue devem, obrigatoria-
mente, estar em conformidade com a Portaria nº 950, de 26 de novembro 
de 1998, SVS/MS. Essa conformidade deve ser comprovada por análise 
prévia em laudos técnicos emitidos por órgão competente do Instituto Na-
cional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS/MS, que atua como 
laboratório de referência nacional para o controle da qualidade de produtos 
e serviços vinculados à Vigilância Sanitária. Para fins de registro, as bolsas 
plásticas podem ser agrupadas por tipo de solução anticoagulante e/ou 
solução preservadora e por tipo de plástico” (BRASIL, 1998b).
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Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle 

“Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle em Estabelecimentos de 
Produtos para Diagnóstico de uso” in vitro “emitido pela Anvisa - Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, conforme Portaria 
nº 686 de 27 de agosto de 1998 (BRASIL, 1998a), RDC n° 95, de 8 de novembro 
de 2000 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2000b), 
Resolução Mercosul GMC nº 65/96 (MERCADO  COMUM DO SUL, 1996) e RDC 
nº 59, de 27 de junho de 2000 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2000a), de acordo com a necessidade”. 

O Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle dos insumos é um dos 
requisitos básicos de todo o processo de pré-qualificação técnica, também exigido 
em auditorias de qualidade. Abrange um conjunto de medidas que devem ser 
adotadas pelos fabricantes a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformida-
de dos produtos que fabricam. Para conseguir a certificação, as empresas devem 
passar por inspeção sanitária e atender aos requisitos estabelecidos pela Anvisa. 
O certificado tem validade de um ano e pode ser cancelado a qualquer momento, 
caso seja comprovada alguma irregularidade há necessidade de conhecimento 
técnico para avaliação do Certificado de Boas Práticas, tendo em vista que é rela-
tivo à linha de fabricação do produto que está sendo ofertado (MORAES, 2011). 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle ‑ produtos fabricados no 
exterior 

Em se tratando de produto importado, a empresa fornecedora deverá também 
apresentar obrigatoriamente o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Con-
trole emitido pela autoridade sanitária do país de origem. 

Quando o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela 
autoridade sanitária do país de origem, com tradução juramentada, não possuir 
prazo de validade, será considerado válido por 01 (um) ano, contado a partir da 
data de sua emissão, exceto se apresentada legislação sanitária do país emitente 
do certificado, acompanhada de tradução juramentada, que especifique o prazo 
de validade do certificado emitido; quando a autoridade sanitária do país de ori-
gem não emitir documento intitulado Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
e Controle, poderá ser substituído, conjuntamente, pelos documentos: Certificado 
de Autorização de Fabricação, desde que este mencione que a unidade fabril está 
sujeita a inspeções em intervalos adequados e que o fabricante cumpre com as 
Boas Práticas de Fabricação, conforme recomendação da OMS (BRASIL; AGÊN-
CIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2000b).

Renovação Periódica da Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário 

Documento de autorização de funcionamento ou operação de serviço, prestada 
pela autoridade sanitária local, também chamada de licença, alvará ou permissão 
sanitária.
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Toda empresa candidata a fornecedora de insumos em serviços de saúde, incluin-
do os serviços de hemoterapia, deve apresentar o documento de autorização de 
funcionamento ou alvará sanitário. A Licença de Funcionamento é documento 
emitido anualmente pela Vigilância Sanitária (VISA) Estadual ou Municipal. No 
documento consta a atividade para a qual a empresa inspecionada está licenciada 
(fabricar, distribuir, armazenar, transportar, etc.), sendo importante para com-
provar à VISA as condições sanitárias mínimas necessárias estabelecidas pela 
legislação sanitária para o funcionamento das empresas que possuem atividades 
relacionadas à fabricação de bolsas de coleta e outros insumos relacionados à 
área de sangue. Quando existirem múltiplos locais de fabricação por uma mesma 
empresa, é importante atentar para o fato de que cada estabelecimento, localizado 
em diferentes endereços, mesmo que pertencentes a uma única empresa, pos-
suem Licença de Funcionamento individual para cada uma de suas localizações. 

Certidão de Regularidade Técnica 

A Certidão de Regularidade Técnica é o documento comprobatório de que a em-
presa possui responsável técnico com qualificação profissional para responder 
sobre a atividade profissional farmacêutica desenvolvida por determinada em-
presa ou estabelecimento. 

Declaração de Credenciamento e Termo de Responsabilidade para empresas 
distribuidoras 

Às empresas distribuidoras, além dos documentos previstos, será exigida 
a apresentação de declaração do seu credenciamento como distribuidora 
junto à empresa detentora do registro dos produtos, bem como Termo 
de Responsabilidade emitido pela distribuidora, garantindo a entrega dos 
mesmos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação (BRASIL, 
1998c, art. 5, §3).

Capacidade de entrega de certificado de controle de Qualidade dos insumos, 
por lote 

Todos os fornecedores devem, no ato da licitação ou da cessão do material, entre-
gar os certificados de controle de qualidade dos lotes e o relatório de avaliação do 
produto (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002).

Cada lote dos insumos deve ser acompanhado do respectivo Certificado de Aná-
lise emitido pelo fabricante e, quando houver, também o do fornecedor, e deve 
permanecer arquivado durante 1 (um) ano após o término do prazo de validade 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006). Os Cer-
tificados de Análise devem ter informações claras e conclusivas, com as respec-
tivas especificações e referências analíticas (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006). Os insumos com desvios detectados na ins-
peção de recebimento devem ser identificados e segregados enquanto aguardam 
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as providências cabíveis, conforme procedimento aprovado pela instituição 
( BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006).

Certificado de boas práticas de armazenamento e transporte dos insumos 

Todos os fornecedores de insumos devem apresentar documentação acerca da 
temperatura e das condições a que os produtos foram submetidos durante o trans-
porte, incluindo-se o eventual armazenamento em containers nos portos ou aero-
portos brasileiros (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002)

Para os Insumos transportados em carros-tanque, deve ser apresentado certifi-
cado de limpeza e/ou sanitização incluindo os testes de impurezas e resíduos, 
emitidos pela empresa fornecedora. Grandes recipientes de armazenamento e 
local de descarga devem ser apropriadamente identificados (BRASIL; AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006).

Os responsáveis técnicos pelas empresas de armazenamento, transporte e dis-
tribuição de insumos e produtos farmacêuticos devem estar familiarizados com 
a análise de risco e as FISPQ, das quais poderão extrair dados importantes para 
preparar o plano de controle de riscos. Um dos pontos para a atuação integrada na 
cadeia de distribuição é a estabilidade de insumos e dos produtos farmacêuticos, 
que requerem instruções claras dos fabricantes quanto às condições de tempe-
ratura, umidade, luz, oxigênio e/ou condições especiais de transporte. Os riscos 
potenciais durante as operações de armazenamento, transporte e distribuição 
incluem, dentre outros: danos físicos (furos, quebra, manchas etc.), misturas, 
contaminação microbiana e contaminação cruzada. Para que a qualidade origi-
nal dos produtos seja mantida até o ponto de uso é necessário garantir que um 
produto apresente uma concepção adequada (responsabilidade dos fabricantes) e 
as operações seguintes sejam mantidas conforme os princípios das boas práticas 
de fabricação (fabricantes), além do armazenamento, estocagem, transporte e 
distribuição (fabricantes, empresas de logística e clientes) (ZARDO, 2012). 

Rotulagem dentro das especificações segundo as normas técnicas vigentes

O produto deve ser entregue em embalagem original, em perfeito estado, sem 
sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de con-
teúdo, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número de re-
gistro emitido pela Anvisa/Ministério da Saúde. Todos os produtos, nacionais ou 
importados, devem ter nos rótulos todas as informações em língua portuguesa. 
Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável téc-
nico, número do registro, de acordo com a legislação sanitária e nos termos do 
artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros. 
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Todos os produtos para diagnóstico in vitro, nacionais ou importados, deverão ser 
entregues contendo rótulos e bulas com as seguintes informações, conforme RDC 
206/06 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006).

Para rótulo: 

 ► Nome comercial do produto;

 ► Nome do fabricante e endereço;

 ► Número de registro precedido da sigla MS;

 ► Número do lote;

 ► Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento do produto;

 ► Relação dos componentes que constituem o conjunto do produto, informan-
do as respectivas quantidades; indicação das unidades métricas, tais como 
volume, peso, atividade ou outra unidade característica de cada componente 
do produto, em conformidade com o sistema internacional; 

 ► Inscrição com os dizeres indicativos de que o produto se destina exclusiva-
mente para diagnóstico in vitro; 

 ► Descrição da finalidade ou uso do produto, exceto quando o nome comercial 
não indicar o parâmetro ou teste ao qual se destina;

 ► Descrição das precauções, dos cuidados especiais e esclarecimentos sobre 
os riscos decorrentes do manuseio do produto e seu descarte, identificando 
com símbolos correspondentes ou dizeres como: Tóxico, Potencialmente In-
fectante, Radioativo, entre outros; 

 ► Nome do responsável técnico, com sigla e número de inscrição na autarquia 
profissional; 

 ► Indicação das condições adequadas de armazenamento do produto. 

Declaração de capacidade de reposição imediata (no máximo de 72 horas) em 
caso de defeitos ou inadequações de desempenho do produto

Toda empresa fornecedora deve apresentar um rigoroso serviço de controle de 
qualidade de seus produtos, com avaliação constante de cada lote produzido antes 
da liberação do produto para seus clientes. Caso sejam comprovadas irregulari-
dades, pequenos defeitos, ou falhas no seu desempenho, cabe a empresa forne-
cedora investigar as causas e emitir parecer do responsável técnico ao cliente 
que encaminhou a reclamação, tomando providências para correção das falhas 
ocorridas durante as etapas do processo de fabricação e finalmente providenciar 
a troca imediata, para que o cliente não seja onerado. 
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O fabricante deve ter um Sistema de Qualidade implantado para: 

a) iniciar ação para prevenir ocorrência de quaisquer não conformidades re-
lativas ao produto, processo e sistema da qualidade; 

b) identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao produto, processo 
e sistema da qualidade; 

c) iniciar, recomendar ou providenciar soluções por meio de canais designados;

d) verificar a implementação das soluções.

Relação de parceiros comerciais dos últimos 5 anos. Histórico da empresa ‑ 
Possui mais de 5 anos de atuação de mercado 

Um item importantíssimo durante a avaliação de um fornecedor nas fases de 
pré-qualificação é pesquisar o histórico da empresa, ou seja, há quanto tempo está 
atuando no mercado de fornecimento para um determinado insumo, para quais ins-
tituições ela já forneceu e por quanto tempo, e se essas são instituições de renome.

Avaliar se durante o seu período de atuação no mercado apresentou alguma irre-
gularidade legal ou técnica que possa ter gerado algum processo judicial. Empre-
sas com um maior tempo de atuação no mercado trazem, em geral, uma maior 
garantia de uma boa prestação de serviços e produtos de qualidade. 

Serviço de Assessoria Científica 

Para que haja uma relação de confiança mútua entre fornecedor-cliente é neces-
sário que a empresa fornecedora se coloque à inteira disposição para o esclareci-
mento de dúvidas técnicas relacionadas ao produto e pronta a auxiliar o cliente 
na resolução de problemas simples. Dessa forma, é imprescindível que aquela 
ofereça um serviço de assessoria científica que possa ser acessado por telefone ou 
e-mail, levando a praticidade ao dia a dia dos seus clientes. 

Existência de Manuais Técnicos ou Bulas em Português e com as informações 
técnicas necessárias para o bom desempenho das atividades 

As bulas que acompanham todos os insumos, não somente nos serviços de hemo-
terapia, mas em todos os serviços de saúde de uma forma geral, devem conter in-
formações de fácil compreensão e o mais completas possível para que o insumo/
produto seja utilizado de maneira adequada, de acordo com as especificações do 
fabricante, de forma a atender à função proposta, com qualidade e sem trazer ris-
cos à saúde das pessoas. As principais informações que devem constar nas bulas 
dos insumos/produtos, conforme RDC 206/06 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006), são: 

 ► Nome comercial do produto e indicação do componente; 

 ► Número do lote ou partida; 
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 ► Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento do produto; 

 ► Indicação das condições adequadas de armazenamento do produto; 

 ► Instruções de uso; 

 ► Relação dos componentes fornecidos com o produto, descrevendo as especi-
ficações ou características técnicas qualitativas e quantitativas de cada com-
ponente, incluindo, conforme o caso: 

 – Indicação das condições adequadas de armazenamento do produto; 
 – Descrição das precauções, dos cuidados especiais e esclarecimentos so-

bre os riscos decorrentes do manuseio do produto e seu descarte. Quan-
do couber, apresentar instruções de biossegurança, procedimentos para 
eliminar os materiais infectantes, derivados de sangue humano, animal 
ou de organismos geneticamente modificados (OGM), e alerta ao con-
sumidor sobre a potencialidade de transmissão de doenças infecciosas; 

 – As precauções com o manuseio e descarte;
 – Os fatores interferentes que contraindiquem o uso; 
 – As influências pré-analíticas, como anticoagulantes, luminosidade, tem-

peratura ou umidade, bem como outras influências físicas, químicas ou 
biológicas. 

Conexão online a sistema de informática 

Para agilizar a comunicação é recomendável que as empresas fornecedoras apre-
sentem um bom serviço de informática e que possa estar disponível aos clientes 
para facilitar o encaminhamento das solicitações referentes a dúvidas ou queixas 
técnicas relacionadas aos insumos. 

Disponibilidade de serviço técnico e compromisso de assistência emergencial 
em no máximo 12 horas

Os serviços de hemoterapia, em geral, são considerados serviços essenciais, em 
que os atendimentos de emergências e urgências ocorrem a todo momento. Des-
sa forma, atrasos em relação a procedimentos podem colocar em risco a vida do 
paciente em muitas situações, demandando a necessidade de se trabalhar com 
fornecedores capazes de prestar serviço técnico e assistência emergencial em 
curto prazo, caso seja detectada alguma irregularidade de seus insumos que possa 
impactar a qualidade do produto final. 

Fornecimento de cursos de treinamento aos clientes usuários dos produtos/
serviços

Para que haja uma boa relação entre cliente-fornecedor, é indispensável que am-
bos trabalhem sempre juntos com objetivos comuns, criando um ambiente de 
parceria. Dessa forma, um critério importante que irá agregar positivamente à 
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capacidade técnica e transparência dos serviços prestados é o fornecimento de 
cursos de treinamento para os clientes usuários dos produtos e/ou serviços, ga-
rantindo que os insumos sejam utilizados de maneira adequada, de acordo com 
as especificações do fabricante e em atenção às normas técnicas vigentes. 

O treinamento gratuito para a utilização adequada de todo produto, ou seja, 
insumo, equipamento, é um direito previsto no Código de Defesa do Consu-
midor, pelo menos no evento da compra. É importante, entretanto, ressaltá-lo 
no edital, para que seja adequadamente previsto, conforme as especificações do 
item e as necessidades do comprador (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
 SANITÁRIA, 2010).

Serviço de Manutenção Corretiva

“São reparos de defeitos funcionais ocorridos durante a utilização do  equipamento” 
(BRASIL, 2011, anexo, art. 2).

É imprescindível que toda empresa fornecedora de equipamentos utilizados nas 
rotinas hemoterápicas ofereça serviço de manutenção corretiva de seus equipa-
mentos, com profissionais técnicos qualificados para prestar o atendimento ne-
cessário em tempo hábil, de forma a não causar nenhum impacto negativo nas 
atividades relacionadas devido a mau funcionamento ou equipamento parado por 
desgaste ou quebra de alguma peça importante. 

Serviço de Manutenção Preventiva

“É a manutenção que visa manter o equipamento dentro de condições normais de 
utilização, com o objetivo de serem reduzidas as possibilidades de ocorrência de 
defeitos por desgaste ou envelhecimento de seus componentes” (BRASIL, 2011, 
anexo, art. 2).

Um item importante que deve também ser avaliado, além dos serviços de manu-
tenção corretiva: é ideal que a empresa fornecedora esteja apta a prestar serviço de 
manutenção preventiva periódica, fazendo um acompanhamento do desempenho 
dos equipamentos ao longo das rotinas, evitando assim que pequenos defeitos 
evitáveis venham a ocorrer, gerando um chamado de manutenção corretiva, o 
que pode causar a paralisação ou atraso das atividades dentro dos serviços de 
hemoterapia. 

Atualmente, boa parte das empresas qualificadas para o fornecimento de insumos 
em hemoterapia trabalha com serviços de equipamentos em comodato, ou seja, 
cessão de equipamentos de forma gratuita por parte das empresas por período 
determinado, desde que sejam adquiridos paralelamente os insumos necessários 
para a execução das atividades relacionadas ao uso do equipamento, seja para 
testes imuno-hematológicos, sorológicos ou preparação de hemocomponentes 
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do sangue. Isso, em muitos casos, facilita os processos de aquisição diminuindo 
o número de fornecedores com os quais as instituições irão trabalhar, uma vez 
que uma única empresa tendo capacidade técnica comprovada durante as fases 
de pré-qualificação técnica pode, além de fornecer os insumos, também fornecer 
os equipamentos necessários. Dessa forma, a relação cliente-fornecedor se torna 
mais próxima e tende a aumentar a confiança recíproca com objetivos comuns 
em prol de uma prestação de serviços com qualidade. 

Declaração de Responsabilidade Ambiental, em cumprimento à IN 01/2010 de 
19/01/2010 (BRASIL, 2010).

Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede constitucio-
nal, conforme previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988), prevista inclusive como dever da União no artigo 23, inciso VI, dessa mes-
ma norma, e de todos aqueles que exercem atividade econômica (BRASIL, 1988, 
art. 170, inciso VI), deve ser cada vez mais constante e consistente o esforço, 
por parte da Administração Pública, de assegurar a prevalência de tal princípio 
em todos os ramos e momentos de sua atuação. Nesse contexto, uma das opor-
tunidades mais significativas para a implementação de medidas de defesa ao 
meio ambiente é justamente por meio das licitações e contratações públicas. A 
Administração Pública, ao exigir que a empresa que pretende com ela contratar 
cumpra parâmetros mínimos de sustentabilidade ambiental na fabricação de seus 
produtos ou na prestação de seus serviços, estará contribuindo de forma decisiva 
para a consecução de seu dever constitucional. 

Critérios para Classificação de Fornecedores

Os critérios adotados para a classificação de fornecedores são definidos por cada 
instituição ou empresa contratante, considerando o insumo ou equipamento em 
questão (se crítico ou não) e método de avaliação, e a estratégia adotada em rela-
ção à cadeia de suprimentos. Esses critérios são aplicados nos métodos de avalia-
ção e, a partir daí, é tomada a decisão, se é interessante ou não ter determinada 
empresa como fornecedora. Se o fornecedor for classificado como qualificado, 
passará a fazer parte do cadastro da instituição ou empresa contratante, podendo 
participar dos processos de aquisição (MOURA, 2009). 

O método de avaliação proposto no presente trabalho foi a aplicação do roteiro de 
verificação documental que servirá como base para a proposta final de classifica-
ção dos fornecedores avaliados. Cada item apresentado no roteiro de verificação 
será acompanhado de uma categorização, de acordo com o seu grau de comple-
xidade, para avaliação do fornecedor durante a fase de pré-qualificação técnica 
documental. 

As categorias estabelecidas para “Graus de Complexidade” estão baseadas no risco 
potencial inerente a cada item em relação à qualidade e segurança dos insumos, 
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equipamentos e/ou serviços prestados por cada fornecedor e ao cumprimento 
das normas e legislação vigentes, para o exercício de cada atividade apresentada 
durante a fase de pré-qualificação. Dessa forma, busca-se garantir a confiabilidade 
dos resultados obtidos. Foram definidas as seguintes categorias, de acordo com 
suas características: 

 ► I. IMPRESCINDÍVEL (I): Considera-se o item IMPRESCINDÍVEL para for-
necedores de insumos e equipamentos em Hemoterapia aquele cuja exis-
tência comprova o atendimento às recomendações legais para o desenvolvi-
mento de sua atividade, como: autorização de funcionamento expedida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa ou órgão internacional 
reconhecido pelo INCQS, Renovação Periódica da Licença de Funcionamento 
ou Alvará Sanitário, Certificado de Registro do Produto, Certidão de Regula-
ridade Técnica, Declaração de Credenciamento e Termo de Responsabilidade 
para empresas distribuidoras. Além desses itens, existem ainda aqueles re-
lacionados aos aspectos técnicos, que podem influir em grau crítico na qua-
lidade ou segurança dos testes e processos durante a realização de todas as 
atividades relacionadas ao ciclo do sangue, como: Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação e Controle, Certificado de Boas Práticas de Armazenamento 
e Transporte dos insumos, Informações nos rótulos do produto segundo as 
especificações e normas técnicas, Serviço de Manutenção Corretiva e Serviços 
de Manutenção Preventiva (Para fornecedores de Equipamentos). Define-se 
por SIM ou NÃO. 

 ► II. NECESSÁRIO (N): Considera-se item NECESSÁRIO aquele item que 
atende determinadas recomendações legais e técnicas, que pode influir em 
grau menos crítico na qualidade ou segurança dos testes e processos durante 
a realização das atividades de rotina como: declaração de capacidade de en-
trega de laudo de análise dos insumos, por lote; substituições dos insumos 
em casos de irregularidade, avarias, adulterações, deterioração, procedência 
duvidosa, em no máximo 72 horas; Serviço de Assessoria Científica; Manual 
técnico operacional ou bulas redigidas em português e dentro dos padrões 
técnicos; Declaração de Responsabilidade Ambiental, em cumprimento à 
IN 01/2010, de 19/01/2010 (BRASIL, 2010). Define-se por SIM ou NÃO. 

Obs: O item NECESSÁRIO, quando não cumprido em uma inspeção, será 
classificado como IMPRESCINDÍVEL nas inspeções subsequentes. 

 ► III. RECOMENDÁVEL (R): Considera-se RECOMENDÁVEL o item que 
atende às recomendações técnicas e que pode influir em grau não crítico na 
qualidade ou segurança dos testes e processos durante a realização das ativi-
dades de rotina como: mais de 5 anos de atuação de mercado, conexão online 
a sistema de informática, Disponibilidade de serviço técnico e compromisso 
de assistência emergencial em no máximo 12 horas, Fornecimento de cursos 
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de treinamento aos clientes usuários dos produtos/serviços. Define-se por 
SIM ou NÃO. 

Obs: O item RECOMENDÁVEL, quando não cumprido em uma inspeção, 
será classificado como NECESSÁRIO nas inspeções subsequentes. Mas não 
será tratado como IMPRESCINDÍVEL (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003).

Proposta para classificação do status do fornecedor com a utilização do 
roteiro de verificação 

Atribuir ao fornecedor o status de Qualificado não assegura, por si só, a qualifi-
cação permanente do fornecedor e a inexistência de falhas. A aceitação dos resul-
tados de avaliações, credenciamentos, seleções e eventual certificação de terceira 
parte são responsabilidades inerentes às empresas compradoras e contratantes. 
Em outras palavras, elas podem decidir negociações independentes dos resulta-
dos de todo esse processo. Programas de certificação não isentam as empresas de 
cometer falhas, erros, mas mostram, de forma clara, uma atitude delas perante 
os seus clientes, para sanar, de forma corretiva e preventiva, todas as não confor-
midades (MGERHARDT-CONSULTORIAS, 2011).

De forma complementar ao roteiro de verificação proposto neste trabalho, foi 
sugerida, como resultado da aplicação do instrumento de qualificação, a classifi-
cação do status final do fornecedor em três categorias, conforme descrito abaixo: 

 ► Qualificado; 

 ► Qualificado com Restrição;

 ► Não-Qualificado.

Para que um fornecedor possa ser classificado como QUALIFICADO, ele deverá 
ATENDER A TODOS os itens categorizados como IMPRESCINDÍVEIS (I), im-
plicando, assim, atender 100% deles. Da mesma forma, de 80% a 100% de aten-
dimento para todos os itens classificados como NECESSÁRIOS (N) e, por fim, 
um valor acima de 20% de atendimento para todos os itens classificados como 
RECOMENDÁVEIS (R) (MGERHARDT-CONSULTORIAS, 2011).

Para que um fornecedor possa ser classificado como QUALIFICADO COM RES-
TRIÇÃO, ele deverá ATENDER, no mínimo, 90% dos itens categorizados como IM-
PRESCINDÍVEIS (I). Da mesma forma, deve atender, no mínimo, 50% dos itens 
classificados como NECESSÁRIOS (N) e, por fim, obter um valor acima de 10% 
de atendimento para todos os itens classificados como RECOMENDÁVEIS (R). 

Os fornecedores classificados como NÃO QUALIFICADO serão aqueles que 
apresentarem um desempenho inferior ao mínimo aceitável para os itens cate-
gorizados como IMPRESCINDÍVEIS (I), implicando, assim, atender abaixo de 
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90% deles. Da mesma forma, um desempenho abaixo de 50% de atendimento 
para os itens classificados como NECESSÁRIOS (N). Não serão levados em con-
sideração os itens classificados como RECOMENDÁVEIS (R), uma vez que os 
demais itens não tiveram o atendimento do percentual mínimo exigido para os 
critérios de classificação. Os tipos de status final de qualificação estão resumidos 
no Quadro 1. 

Nos processos de compra, na eventualidade de não haver nenhum fornecedor 
classificado como “Qualificado”, o parecerista poderá optar por aceitar o fornece-
dor classificado como “Qualificado com restrição” a fim de evitar o desabasteci-
mento do item na instituição. 

Quadro 1 – Proposta de classificação final do fornecedor 

Tipo de qualificação Imprescindível Necessário Recomendável
Qualificado 100% 80% a 100% Acima de 20%
Qualificado com restrição No mínimo 90% No mínimo 50% Acima de 10%
Não qualificado Abaixo de 90% Abaixo de 50% –

Fonte: Mgerhardt-Consultorias (2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os insumos relevantes dentro de um serviço de Hemoterapia devem ser 
monitorados desde a sua aquisição e estocagem até a sua utilização e descarte, 
assegurando-se o cumprimento de normas legais em cada etapa logística, tendo 
em vista que cada uma delas pode impactar em menor ou maior grau a qualidade 
e segurança do produto final. 

Especificamente quanto à etapa logística de Aquisição, é imprescindível que os 
gestores dos Hemocentros reconheçam a importância de um adequado processo 
de pré-qualificação e acompanhamento dos fornecedores de todos os insumos crí-
ticos utilizados em Hemoterapia. Este trabalho propôs um roteiro de verificação 
a ser adotado nos processos de compras desses insumos críticos, em que estão 
listados os pré-requisitos imprescindíveis de pré-qualificação técnica documental 
do pretendente a se tornar fornecedor para os serviços de hemoterapia. 

Documentos como a Autorização de Funcionamento e a Licença de Funcionamen-
to ou Alvará Sanitário, que garantem a regularidade sanitária da empresa para a 
execução das atividades desenvolvidas, bem como a comprovação da adoção de 
Boas Práticas de Fabricação, se for produtor, ou Boas Práticas de Armazenagem 
e Distribuição, caso sejam apenas distribuidores dos insumos, são importantes 
exemplos a citar. 
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Além dos critérios sanitários, o fornecedor deve estar apto a cumprir as exigên-
cias que são inerentes aos processos desenvolvidos em cada instituição, como 
prestação de assessoria técnico-científica de qualidade e serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, dando respaldo ao gestor e criando uma relação de con-
fiança e qualidade em relação aos serviços prestados. 

Todos os gestores dos serviços públicos de hemoterapia devem sempre estar res-
paldados por meio das normas e leis relacionadas anteriormente, porém sem 
 jamais se esquecer de associar os padrões técnicos de qualidade aos aspectos 
legais durante os processos de pré-qualificação dos seus fornecedores, para asse-
gurar a qualidade dos produtos adquiridos. 

Importante frisar que é possível formalizar a proposta de pré-qualificação aqui 
apresentada de forma que se torne uma metodologia de trabalho diferenciada, na 
qual a pré-qualificação se dá por meio da avaliação não só documental, mas tam-
bém de amostras de produtos, em processo administrativo formal previamente ao 
processo de compra, conforme já instituído em algumas instituições hospitalares 
no país. Dessa forma, busca-se construir um banco de dados institucional e assim 
agilizar a etapa de habilitação técnica nos processos de aquisição de insumos e 
artigos médico-hospitalares. 

Finalmente, deixa-se como proposta de continuidade para este estudo a validação 
do roteiro de verificação documental, apresentado como instrumento de avaliação 
qualitativa, por meio da utilização de metodologias específicas para validação. 
Uma vez validado, que este instrumento de pré-qualificação possa ser utilizado 
amplamente como uma ferramenta aos gestores para a etapa logística de aqui-
sição nos serviços de Hemoterapia de todas as instituições públicas do país, e 
também pelos órgãos acreditadores e de programas de qualidade durante as suas 
visitas de auditoria, de forma a contribuir para a necessária garantia de qualidade 
e segurança do produto final: a bolsa de sangue e seus derivados. 
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Transporte de hemocomponentes 
em uma agência transfusional 

da hemorrede do Rio de 
Janeiro: um estudo de caso





INTRODUÇÃO 

Em hemoterapia, as etapas de processamento do sangue são conhecidas como 
“ciclo do sangue” e incluem captação e seleção do doador, triagem clínico-epide-
miológica, coleta de sangue, triagem laboratorial das amostras de sangue, além de 
processamento, armazenamento, transporte, distribuição e procedimentos trans-
fusionais, e tem início quando o candidato chega ao serviço de hemoterapia para a 
doação (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b).

A logística de transporte do sangue é uma etapa fundamental do ciclo do sangue, 
mas só recentemente vem recebendo a devida atenção. Nas legislações referentes 
à hemoterapia, a palavra “transporte” é citada 18 vezes na Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC nº 57, de 16 de dezembro de 2010, da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA, 2010b) e 20 vezes na Portaria do Ministério da Saúde no 1.353, de 13 de 
junho de 2011 (BRASIL, 2011). É necessário destacar que a referência se restringe 
ao transporte de hemocomponentes como uma etapa do processo de distribuição. 

Para garantir qualidade, biossegurança e armazenamento adequado, o transporte 
de hemocomponentes entre os serviços de hemoterapia é uma atividade que deve 
ser realizada em conformidade com as determinações da Portaria do Ministério da 
Saúde n° 1.353 (BRASIL, 2011), e da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 57 
(BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010b). Além 
disso, deve respeitar as premissas da Consulta Pública - CP nº 19, de 5 de abril de 
2011, da Anvisa (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

Nos últimos cinco anos, houve uma queda significativa no número de doadores 
de sangue do estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do Hemorio, o total de 
bolsas de sangue coletadas pela hemorrede pública caiu de 211.525, em 2005, 
para 187.410 em 2010 (INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR 
DE SIQUEIRA CAVALCANTI, [2012]). 

Em um contexto de desabastecimento, o transporte dos hemocomponentes entre 
os serviços de hemoterapia (SH) ganha ainda mais importância como estratégia 
de garantia de disponibilidade de sangue. Para permitir a realização de cirurgias 
e transfusões e diante da inviabilidade de se manter, nessas condições, grandes 
estoques de hemocomponentes nas agências transfusionais, é necessário o rema-
nejamento dos produtos entre elas. 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 790, de 22 de abril de 2002 (BRASIL, 2002c), 
aborda a viabilidade operacional e econômica das atividades de serviços de hemo-
terapia públicos, filantrópicos ou privados, integrantes do Sistema Nacional de 
Sangue - Sinasan, determinando a criação de planos diretores pelas três esferas 
de governo para garantir que os recursos públicos sejam regulados e otimizados. 
Entretanto, nessa legislação e em nenhuma outra, existe determinação explícita 
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para análise da dinâmica e do custo do transporte de hemocomponentes entre 
os serviços. 

Outra questão importante relacionada ao transporte de hemocomponentes diz 
respeito ao modo de organizar e viabilizar esses serviços. A prática mostra que 
a baixa visibilidade dessa etapa do ciclo do sangue parece ter favorecido, até o 
momento, soluções contingenciais e pouco planejadas. Oscilando entre dois ex-
tremos, as medidas ora utilizam o transporte efetuado por veículos “multitarefa” 
destinados a apoiar a execução de ações administrativas ora por veículos “mais 
nobres” e de maior custo destinados ao transporte especializado de pacientes 
entre serviços de diversos graus de complexidade. Pressupõe-se que são poucos 
os estabelecimentos públicos que dispõem de um planejamento prevendo a con-
tratação de transporte específico para sangue e material biológico na forma regu-
lamentada pela RDC nº 57 (BRASIL; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 2010b), pela Portaria 1.353 (BRASIL, 2011) e pela Consulta Pública 
nº 19 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011).

A competição internacional e, mais recentemente, a globalização dos mercados 
influenciaram a mudança de postura do Estado brasileiro, que passou a se preo-
cupar com a qualidade dos gastos públicos (ALONSO, 1999). Como ação impor-
tante, criou bases para estabelecer o custo das operações, expressando as informa-
ções sob a forma de indicadores para auxiliar os gestores na tomada de decisões. 

É importante destacar que os indicadores possibilitam ao gestor realizar com cla-
reza e em tempo adequado uma análise da situação apoiando a tomada de decisão. 
Dessa forma, ele não será guiado por informações imprecisas e/ou pouco qualifi-
cadas, o que poderia favorecer resultados não pretendidos (FERNANDES, 2004).

As instituições de saúde no Brasil, principalmente as públicas, encontram-se 
distanciadas do processo de modernização gerencial. A maioria utiliza métodos 
contábeis tradicionais, o que por um lado limita o conhecimento dos custos re-
ais e, por outro, não desenvolve parâmetros que apoiem o controle dos gastos e 
orientem as decisões administrativas (BRASIL, 2006).

Nesse sentido, este trabalho aborda um dos aspectos da modernização gerencial 
nos serviços públicos de saúde ao descrever a situação do transporte de hemo-
componentes em um hospital que utiliza ambulâncias para esse fim.

Breve reflexão sobre custos e indicadores gerenciais na administração 
pública 

Desde a Segunda Guerra Mundial, a grande maioria dos países passou a implan-
tar uma política de assistência pública e universal. Segundo Médici e Marques 
(1996), em todos os países, as políticas do estado do bem estar social ( Welfare  State) 
vieram acompanhadas de aumentos dos gastos com saúde. A crise financeira 
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e, consequentemente, a diminuição dos recursos influenciaram a preocupação 
com os custos, tanto nos serviços públicos quanto nos privados. Nesse contexto, 
verificou-se que o aumento dos gastos com serviços de saúde poderia não garantir 
a sua qualidade e eficiência. No início da implantação do SUS, havia uma preocu-
pação em aumentar a oferta dos recursos, mas sem nenhuma preocupação com 
a qualidade dos custos. 

Segundo Alonso (1999), conhecer os custos dos processos pode permitir os cortes 
seletivos de gastos sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. Nesse 
sentido, uma boa iniciativa é o Sistema Integrado de Administração Financeira 
(Siafi), criado pelo governo brasileiro com o propósito de apurar de modo ade-
quado suas despesas. 

Todavia, essa apuração detalhada das despesas não garante nem a qualidade nem 
a eficiência do que foi gasto, somente informa com maior transparência onde os 
recursos foram alocados. Para que haja eficiência na aplicação dos recursos e, 
consequentemente, diminuição do desperdício, é necessário ter uma adequada 
compreensão dos custos dos processos. Com essa informação, será possível cons-
truir indicadores que apontem a melhor forma de aplicar os recursos. 

Uma breve busca bibliográfica, por meio dos descritores – custos de serviços, 
serviços de hemoterapia, logística, transporte de hemocomponentes e transporte 
com ambulância –, no acervo da ENSP, Portal da Fiocruz, Portal de Teses em Saú-
de Pública, Scielo, BVS e Scopus, revela que o transporte dos hemocomponentes 
entre os serviços de hemoterapia é um tema pouco abordado no “ciclo do sangue”.

A implantação de um bom sistema de custo e a obtenção de bons resultados não 
implicam melhora na competitividade, pois os serviços públicos são um mercado 
sem o lado da demanda. Entretanto, será possível a comparação entre os resulta-
dos e sua utilização como indicadores de desempenho. 

Machado e Holanda (2010) afirmam que a escolha de um método de análise de 
custos para um serviço público pode não ser uma tarefa muito fácil, e que há de-
fensores para todos os cinco métodos: custeio pleno, por absorção, por atividade, 
variável e custo direto. 

Somente um gestor pautado em uma base de informações de qualidade pode 
tomar decisões acertadas. Atualmente o conhecimento é importante para que as 
mudanças sejam alcançadas. A “miopia gerencial” focada no resultado financeiro 
pode trazer bons resultados em curto prazo, mas não necessariamente no futuro. 
As informações podem ser transformadas em indicadores e, assim, a compre-
ensão da situação será facilitada. A criação de um sistema de informações que 
permita o bom entendimento de um processo deve constar nos objetivos de uma 
boa gestão. Assim, erros e acertos serão identificados com maior precisão. Um 
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bom indicador deve expressar as informações de maneira simples, precisa e ainda 
ser de fácil acesso (FERNANDES, 2004).

OBJETIVOS 

Geral: 

 ► Descrever a operação e os custos do transporte de hemocomponentes pelo 
serviço de ambulâncias de um Hospital Público do estado do Rio de Janeiro 
no ano de 2010. 

Específicos: 

 ► Descrever a logística de transporte de sangue e os procedimentos de solicita-
ção externa de hemocomponentes no hospital. 

 ► Elaborar elementos que favoreçam a análise da operação e do custo do trans-
porte de hemocomponentes em um hospital.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Tipo de Estudo 

Estudo observacional retrospectivo com abordagem quantitativa e qualitativa dos 
procedimentos de solicitação e logística do transporte de hemocomponentes.

Cenário 

Estudo realizado, em 2010, em uma agência transfusional9 de um hospital públi-
co, no Rio de Janeiro (RJ). 

Instrumentos, coleta e processamento dos dados 

Inicialmente, foram descritos os procedimentos de solicitação externa de hemo-
componentes por meio da observação direta do autor e da análise dos documentos 
que organizam esse fluxo: requisição de sangue, saída de veículo e outros even-
tualmente utilizados. Esse processo está descrito no software Bizagi na forma de 
fluxograma. 

9 A Agência Transfusional executa apenas algumas etapas do ciclo do sangue. Nesse caso, o processo hemoterápico só se 
completará com a participação de outros serviços de hemoterapia. Isso significa que uma unidade hemoterápica (bolsa) trans-
fundida num serviço de saúde pode ter sido coletada e processada totalmente nesse mesmo serviço, ou, de outro modo, pode 
ser coletada num primeiro serviço (Unidade de Coleta), encaminhada para processamento/fracionamento e exames em outro 
(Hemocentro, Núcleo de Hemoterapia), e transferida para armazenamento num terceiro (Agência Transfusional) que fará 
os testes pré-transfusionais e liberará a unidade hemoterápica para transfusão em um quarto serviço (Hospital) (AGÊNCIA 
 NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2007).
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Para a estimativa de custo e de saídas compartilhadas, foram utilizados registros 
administrativos do setor de transporte e de hemoterapia para o ano de 2010 rela-
cionados à obtenção externa desses hemocomponentes. As variáveis selecionadas 
para análise foram data, placa da viatura, destino inicial, total de destinos, motivo 
da saída, hora da saída, quilometragem na saída e na chegada, o que permite 
obter o total de quilômetros rodados a cada saída. Os dados foram codificados e 
categorizados em planilhas Excel para posterior análise do conteúdo (Figura 1). 

As informações sobre o valor do contrato do transporte nessa unidade 
foi obtido no site: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/5697802/dou-se-
cao-3-17-06-2010-pg-115> (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2010).

Figura 1 – Planilha de registro dos dados de logística de transporte

Fonte: Agência transfusional do hospital público estudado.

Análise de dados 

Os dados foram consolidados em frequências absolutas e relativas e nesse sentido 
foram calculados:

 ► quantidade total de hemocomponentes obtidos pela AT junto à hemorrede, 
a quantidade e a proporção de cada hemocomponente. 

 ► total de quilômetros rodados ao longo do ano pelas ambulâncias e a propor-
ção destinada ao transporte de sangue. 

 ► média de quilômetros rodados para se obter cada bolsa de hemocomponentes 
(total de quilômetros rodados nas saídas para buscar sangue no ano sobre o 
total de bolsas recebidas no hospital). 

483

parte v – gestão de logística, recursos materiais e financeiros em hemoterapia

Transporte de hemocomponentes em uma agência transfusional da hemorrede do Rio de Janeiro: um estudo de caso

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/5697802/dou-secao-3-17-06-2010-pg-115
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/5697802/dou-secao-3-17-06-2010-pg-115
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/5697802/dou-secao-3-17-06-2010-pg-115


 ► custo unitário do quilômetro rodado (valor anual do contrato de transporte 
sobre o total de quilômetros rodados no ano). 

 ► custo médio para transporte de cada bolsa (custo dos quilômetros rodados 
no ano multiplicado pelo número médio de quilômetros rodados por bolsa) 

 ► custo total do transporte de hemocomponentes no ano para o Hospital (total 
de quilômetros rodados para buscar sangue multiplicado pelo valor do qui-
lômetro rodado).

 ► período do dia em que foi feita a solicitação.

 ► total de vezes em que o transporte de hemocomponentes com outros trans-
portes-saída procederam à busca de sangue em saídas compartilhadas com 
outras tarefas (transporte de pacientes). 

Aspectos Éticos 

Os dados analisados foram exclusivamente administrativos e não envolveram 
seres humanos de forma direta ou indireta. Um termo de compromisso de confi-
dencialidade foi firmado pelo autor e entregue ao Diretor Geral da Unidade onde 
o estudo foi realizado. 

RESULTADOS 

Fluxo de solicitação de hemocomponentes na AT 

A descrição dos fluxos de solicitação de hemocomponentes na Unidade Transfu-
sional está detalhada nas Figuras 2, 3 e 4. 

Figura 2 – Processo de solicitação de hemocomponentes para estoque

Fonte: Hemorio.
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Figura 3 – Processo de solicitação nominal de hemocomponentes ao Hemorio 

Fonte: Hemorio.

Figura 4 – Processo de solicitação de hemocomponentes 

Fonte: Hemorio.

Indicadores de operação e custos do transporte 

Em 2010, na Agência Transfusional focalizada neste estudo, foram utilizados 
20 veículos diferentes para transportar 5.441 unidades de hemocomponentes. 
Para obtê-los, foram efetivadas 722 saídas para 941 destinos diferentes, havendo, 
portanto, mais de um destino para cada saída. Houve quase duas saídas diárias 
para esse fim e somente em seis dias (1,64% do total de dias do ano) não ocorreu 
transporte. As ambulâncias rodaram um total de 19.762 quilômetros no trans-
porte de hemocomponentes para a Agência Transfusional (AT), o que equivale a 
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11,7% do total de quilômetros rodados no ano. A média de quilômetros rodados 
por hemocomponente obtido (total de quilômetros rodados nas saídas para buscar 
sangue no ano/total de bolsas recebidas no hospital) foi de 3,6 km. 

Em relação às saídas compartilhadas, 42,60% ocorreram pela manhã (7h às 
11h59), 32,88% à tarde (12h às 17h59) e 24,52% à noite (18h às 6h59). O número 
de destinos correspondentes foram, respectivamente, 364, 361 e 238 (Figura 5).

Figura 5 – Número de saídas e de destinos das ambulâncias para transportar hemocom-
ponentes por período do dia (manhã, tarde e noite)
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O Hemorio foi o destino mais frequente, com 580 registros, o que representa 
60,23% do total. Em 20,5% das ocasiões, foi necessário ir a mais de um destino 
para obterem-se os hemocomponentes, oscilando entre um e sete a cada saída. 

Em 52 ocasiões, o transporte de hemocomponentes foi realizado em conjunto 
com o transporte de pacientes, o que equivale a 7,1% das saídas. Nesse processo, 
101 destinos foram visitados e percorridos 1.756 quilômetros.

Aproximadamente 72% do total de hemocomponentes obtidos pela AT na hemor-
rede em 2010 foram concentrados de hemácias (Tabela 1) e cerca de 77% foram 
procedentes do Hemorio (Figura 6).

Tabela 1 – Hemocomponentes recebidos pela Agência Transfusional em 2010

Hemocomponentes no %
Concentrados de hemácias 3.901 71,70
Plasma fresco 818 15,00
Concentrados de plaquetas 691 12,70
Crioprecipitado 28 0,55
Sangue total 3 0,05
Total 5.441 100

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 6 – Procedência dos concentrados de hemácias
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Outro serviço 

77,16% 

22,84% 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além do Hemorio, mais 18 serviços forneceram os concentrados de hemácias 
para a AT estudada, o que demonstra a troca de hemocomponentes entre os servi-
ços de hemoterapia para possibilitar a realização dos atendimentos transfusionais.

Os serviços nos 11, 12, 14, 16, 17, que não realizam coleta de bolsas de sangue, 
foram responsáveis pelo fornecimento de 48 bolsas de concentrado de hemácias 
(1,2% do total geral). Já os serviços nos 6 e 15 são privados e forneceram 38 bolsas, 
o que corresponde a aproximadamente 4% dos hemocomponentes recebidos de 
outros serviços (Tabela 2).

Tabela 2 – Número de bolsas de concentrados de hemácias recebidos segundo procedência

Serviços fornecedores Número de 
bolsas recebidas 

% em relação 
ao total geral 

% em relação ao total 
procedente de outros serviços 

Total geral 3.901 100,00 NA* 
Procedentes do Hemorio 3.010 77,16 NA 
Procedentes de outros 
serviços 

891 22,84 100,00 

Serviço 1 329 8,43 36,92 
Serviço 2 120 3,08 13,47 
Serviço 3 117 3,00 13,13 
Serviço 4 75 1,92 8,42 
Serviço 5 50 1,28 5,61 
Serviço 6 35 0,90 3,93 
Serviço 7 33 0,85 3,70 
Serviço 8 29 0,74 3,25 
Serviço 9 23 0,59 2,58 
Serviço 10 23 0,59 2,58 
Serviço 11 22 0,56 2,47 
Serviço 12 18 0,46 2,02 

Continua

487

parte v – gestão de logística, recursos materiais e financeiros em hemoterapia

Transporte de hemocomponentes em uma agência transfusional da hemorrede do Rio de Janeiro: um estudo de caso



Serviços fornecedores Número de 
bolsas recebidas 

% em relação 
ao total geral 

% em relação ao total 
procedente de outros serviços 

Serviço 13 5 0,13 0,56 
Serviço 14 3 0,08 0,34 
Serviço 15 3 0,08 0,34 
Serviço 16 3 0,08 0,34 
Serviço 17 2 0,05 0,22 
Serviço 18 1 0,03 0,11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*Não se aplica.

O valor total do contrato de transporte, em 2010, foi de R$ 1.170.000,00 (DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, 2010). O custo unitário do quilômetro rodado (valor anual 
do contrato de transporte sobre o total de quilômetros rodados no ano) foi de 
R$ 7,02. 

A partir desse custo e do número médio de quilômetros rodados por bolsa, já 
calculado anteriormente (3,6 km), obtém-se o custo total do transporte e o custo 
médio para o transporte de cada hemocomponente: R$ 138.689,60 e R$ 25,50, 
respectivamente (Figura 7). 

Figura 7 – Disposição geográfica das Unidades de Saúde do SUS no mapa da Cidade do 
Rio de Janeiro

Fonte: <http://cnesgeo.datasus.gov.br>.

Conclusão
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DISCUSSÃO 

O estudo do transporte de hemocomponentes em uma unidade transfusional 
pode fornecer indiretamente informações importantes sobre a logística de dis-
tribuição de sangue numa cidade. Um primeiro aspecto que chama atenção é a 
centralidade do transporte de hemocomponentes para o funcionamento dessa 
unidade hospitalar no atual contexto de carência de sangue. Na Agência Trans-
fusional estudada, não houve transporte de sangue em apenas seis dias do ano, 
indicando que o estoque só foi suficiente nesse período. 

Considerando que o Hemorio e mais 18 serviços forneceram os concentrados de 
hemácias para a AT estudada, ficou demonstrado que os serviços de hemoterapia 
trocam hemocomponentes entre si para realizar o atendimento transfusional. Os 
hemocomponentes são preferencialmente obtidos em locais onde há coleta, mas 
um percentual pequeno é obtido em locais onde não se verifica esse procedimen-
to. Portanto, ocorre um remanejamento de produtos entre ATs que possivelmente 
se intensifica quando a disponibilidade de sangue é baixa. 

O processo de obtenção de hemocomponentes tem início em um contato tele-
fônico entre o serviço de hemoterapia que necessita e o serviço de hemoterapia 
que poderá fornecê-lo. O fornecimento, muitas vezes, só acontece porque existe 
algum conhecimento e/ou amizade entre os profissionais envolvidos. Os serviços 
de hemoterapia de hemorrede onde foi realizado o estudo operam uma logísti-
ca de fornecimento entre si pautada muito mais na conduta relacional do que 
organizacional. Esse processo é conhecido como coordenação por “ajustamento 
mútuo” (MINTZBERG, 2004). 

Uma grande parte dos serviços de hemoterapia que compõe a hemorrede es-
tudada não possui sistema informatizado de seus processos, a exemplo do que 
ocorre em boa parte do SUS. Assim, é pouco provável que esses serviços tro-
quem informações sobre os estoques de hemocomponentes, como quantidade, 
grupos sanguíneos disponíveis e/ou prazo de validade dos produtos, permitindo 
o remanejamento adequado dos produtos entre serviços para garantir o melhor 
aproveitamento.

Em decorrência da falta do sistema de informações e da queda do número de 
doadores de sangue nos últimos anos, surgiram várias estratégias para operacio-
nalizar o processo de suprimento de hemocomponentes. Uma delas foi a reserva 
compartilhada de concentrado de hemácias na qual mais de um paciente com o 
mesmo grupo sanguíneo tem os mesmos concentrados de hemácias previamen-
te compatibilizados. Dessa forma, quando as cirurgias não ocorrem ao mesmo 
tempo, os mesmos hemocomponentes podem ser dados como reserva para cada 
uma das cirurgias. 
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Nos dois arranjos de transporte de sangue mais comuns, uso de ambulâncias ou 
de carros que executam serviços administrativos, verifica-se o processo comparti-
lhado com o de outros materiais e funções. Assim, é difícil determinar com exa-
tidão o custo dos transportes de hemocomponentes. Ainda assim, é importante 
dispor de estimativas para planejar essa atividade nas unidades de hemoterapia 
e nas unidades de saúde. 

O trabalho apresentou uma metodologia que permite estimar esse custo, podendo 
subsidiar futuras tomadas de decisão nessa área em serviços de hemoterapia. A 
opção pelo custo direto se deve pela sua fácil compreensão e aplicação, por não 
haver nenhum rateio, o que de forma objetiva permite a integração com o sistema 
de planejamento, orçamento e contabilidade. 

Adicionalmente, é preciso considerar que as ambulâncias compõem um mo-
dal de transporte em princípio mais sofisticado do que o demandado pela atual 
legislação para transporte de sangue, mas, ainda assim, podem gerar impactos 
negativos. Um potencial efeito negativo claro é sobre a celeridade do transporte de 
hemocomponentes, visto que o compartilhamento de uma saída de ambulância 
para buscar sangue e realizar qualquer outra tarefa compromete esse objetivo. 

Considerando que 7,2% das saídas para buscar hemocomponentes foram com-
partilhadas com o transporte de pacientes, o que significa um maior tempo nas 
saídas, há motivos para preocupação com o comprometimento da qualidade dos 
hemocomponentes quando se utiliza esse modal para transporte de sangue.

CONCLUSÃO 

O presente estudo, mesmo de forma preliminar, forneceu alguns dados e infor-
mações sobre a logística do transporte de sangue e seu custo em uma unidade 
transfusional. Observaram-se indícios de que o processo de fornecimento de he-
mocomponentes pela hemorrede do estado do Rio de Janeiro para a Agência 
Transfusional estudada necessita ser repensado, a fim de adequar o seu abasteci-
mento de acordo com a média de consumo e utilizar o transporte de hemocom-
ponentes por modal mais adequado em consórcio com outras unidades de saúde.
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