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RESUMO 

 

A doação de sangue feita pelos idosos não é algo incomum, pois cada vez o número destes na 

população aumenta, devido à redução dos níveis de fecundidade e mortalidade populacional. Com a 

idade avançada a saúde da maioria dos idosos está fragilizada, aumentando a possibilidade da 

ocorrência de alguns efeitos adversos após a doação, tais como  dor de cabeça, reações alérgicas e 

dispneia. O objetivo desse estudo está em expor os efeitos adversos que os idosos podem apresentar 

após a doação e como reduzir esses efeitos aumentando assim o abastecimento dos bancos de 

sangue. O procedimento metodológico usado no presente trabalho foi à revisão sistemática em 

bases de dados da saúde. Dessa forma o presente estudo propõe como possível solução a doação de 

sangue desde cedo, com hábitos saudáveis e acompanhamento médico proporcionando qualidade 

de vida antes e após a doação. 

 

Palavras-chave: Idosos; Doação de sangue; Reações adversas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Chaimowicz (1997) destaca que o envelhecimento da população brasileira vem ocorrendo 

rapidamente desde o início da década de 60, e um dos motivos é a queda das taxas de fecundidade. 

Com isso há modificação no quadro de doadores de sangue , favorecendo um possível aumento de 

doadores idosos (GUALANDRO et al., 2010). Pessoas acima de sessenta anos geralmente possuem 

doenças crônicas e degenerativas, apresentando os efeitos adversos como dor de cabeça, reações 

alérgicas e dispneia, devido à debilidade da saúde dos idosos (SANTOS et al., 2008). 

O principal objetivo traçado nesse trabalho é a revisão sistemática da participação dos 

idosos na doação sanguínea, uma vez que a contribuição dos idosos ao fazer a doação aumenta o 

nível de abastecimento e capacidade de atendimento dos bancos de sangue, seus efeitos adversos 

e como reduzir tais efeitos, o aprofundamento do conhecimento acerca do assunto através de 

pesquisas feitas nas bases de dados da área da saúde e possivelmente contribuir com a 

literatura vigente, através do presente estudo. 
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DOAÇÃO DE SANGUE 

 

O tecido sanguíneo até hoje não conseguiu ser substituído por algum outro 

componente, e essa é a justificativa mais utilizada para conscientizar possíveis doadores sobre a 

necessidade das doações de sangue (PEREIMA et al., 2010). É importante que haja uma 

sensibilização em relação à doação de sangue por parte dos hemocentros com os possíveis doadores 

motivando o senso de dever e altruísmo (SHAHSHAHANI et al., 2006). Os hemocentros 

procurando aumentar o número de doadores têm realizado campanhas na mídia e desenvolvimento 

de atividades em contextos comunitários. Essas campanhas conseguem dar visibilidade ao 

problema e espalhar informações através dos meios de comunicação social (BOSSOLAN et al., 

2011). 

No Brasil, essa doação é feita de modo voluntário sendo o material principal das unidades 

de hemoterapia (LUDWIG & RODRIGUES, 2005). O indivíduo que for  doar sangue proporciona 

além do benefício coletivo, o benefício individual caso ele necessite futuramente (PEREIMA et al., 

2010). 

Segundo a OMS apenas 1,8% da população mundial é doadora de sangue, sendo que o ideal 

seria de 3 a 5 % resultando na falta de sangue para o atendimento da população (BOSSOLAN et al., 

2011). Essa quantidade reduzida de doadores de sangue pode ser   devido à ocorrência de reações 

adversas que faz com que os doadores, inclusive aqueles que doam frequentemente, evitem 

realizar uma nova doação. Para reduzir os efeitos adversos na doação sanguínea é importante e 

necessário identificar os fatores de risco (idade e estilo de vida), principalmente, para possibilitar 

a segurança do doador (CUSTER et al., 2011). 

 

REAÇÕES ADVERSAS EM IDOSOS 

 

O Ministério da Saúde prevê que idosos podem fazer doações de sangue, por um 

período de até cinco anos, já que a terceira idade é alcançada a partir dos sessenta anos o  que é um 

passo a frente no campo da gerontologia e da hemoterapia. Esses idosos podem ser tanto doadores 

como receptores sanguíneos, capazes não só de precisar, mas também de ajudar quem precisa 

(SANTOS et al., 2008). A partir disso, vê-se a necessidade não apenas do suprimento dos 

bancos de sangue, mas a qualidade da saúde do doador idoso. 

Gualandro et al. (2010), mencionam que no Brasil o envelhecimento da população 
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tornou-se cada vez mais crescente a partir dos anos 60, sendo que no período de 1960 a  2002 o 

número de indivíduos com mais de 60 anos aumentou 500%. Com esse quadro, verifica-se que 

como a média da população está envelhecendo, o possível maior número de doadores serão os 

idosos. E em alguns casos, com uma idade avançada, os problemas de saúde agravam-se com o 

aparecimento de doenças degenerativas e crônicas dificultando a doação de sangue (SANTOS et al., 

2008). 

São exemplos as sequelas do acidente vascular cerebral e fraturas após quedas, as 

limitações provocadas pela insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, as 

amputações e cegueira provocados pelo diabetes e a dependência determinada pela demência de 

Alzheimer (CHAIMOWICZ, 1997, p. 189). 

Idosos que, apesar de possuírem um estilo de vida favorável à doação sanguínea ainda 

podem manifestar efeitos adversos após o procedimento como, por exemplo, síncope vasovagal, 

lipotímia, convulsão, sudorese, palidez, formação de hematomas, vômito e tontura, embora em 

menos proporção, porém quando essas reações adversas são detectadas mais cedo, são mais bem 

tratadas e com maiores chances de recuperação do paciente. É importante lembrar que a frequência 

de doações de uma pessoa idosa é de no máximo duas doações ao ano (SANTOS et al., 2008). 

Uma das formas de evitar os efeitos adversos é através da triagem clínica, que consiste na 

avaliação dos hábitos, comportamento e a história clínica e epidemiológica do candidato à doação, 

no intuito de determinar uma qualidade do serviço e isenção de malefícios para o receptor  e  

para  o  doador  (BRASIL,  2001).  Entretanto,  idosos  que  nunca  doaram  e  que possuem um 

estilo de vida sedentário podem apresentar problemas após o procedimento. Portanto, o que 

também determina o idoso ser um doador favorável são hábitos saudáveis, como alimentação 

adequada e atividades físicas, já ter um histórico de doação de sangue e ter feito prevenção e 

controle das patologias ao longo da vida. Permitindo que o ato cidadão de doar sangue faça parte 

da vida adulta em todas as fases, desde que as integridades física e mental estejam preservadas 

(SANTOS et al., 2008). 

 

CONCLUSÃO 

 

Já consolidada a presença de efeitos adversos, como a reação vasovagal, tontura e sudorese 

no processo de doação de sangue na terceira idade, verificou-se que com um histórico de doação, 

alimentação adequada, exercícios físicos regulares, prevenção e controle de patologias ao longo 
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da vida, é possível reduzir esses riscos. Logo, o presente estudo propõe como possível solução a 

doação de sangue desde cedo, com hábitos  saudáveis e acompanhamento médico proporcionando 

qualidade de vida antes e após a doação. 
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