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 RESUMO - A transfusão sanguínea é o ato de infundir sangue através de uma veia, a fim de 

restabelecer a situação clínica. Entretanto, para sua realização, há necessidade da doação de sangue, 

ato de grande importância por evitar déficit nos estoques, o qual pode gerar consequências adversas 

para os indivíduos e para a saúde coletiva. Os candidatos à doação devem obrigatoriamente passar 

por uma triagem clínica, antes da coleta e também por uma triagem sorológica, antes da liberação de 

sangue e hemocomponentes para transfusão. Assim, este estudo objetivou traçar o perfil 

epidemiológico dos candidatos à doação no Município de Marabá, de 2010 à 2015. Foi realizado um 

estudo quantitativo que utilizou a análise de dados secundários retrospectivos presentes nos sistemas 

dos diferentes setores do Hemocentro de Marabá. Os principais resultados demostram supremacia 

das aprovações na triagem clínica, sendo a doação espontânea mais prevalente, com a maioria 

representada pelo sexo masculino. A principal causa de inaptidão clínica, foi a anemia; já na 

sorológica, a reatividade mais evidenciada foi ao anti-HBc. Com relação a tipagem sanguínea, 

obteve-se o tipo O+ como mais frequente. Portanto, o contato entre a instituição e os doadores pode 

ser intensificado, visando incentivar a manutenção e periodicidade das doações e, assim, aumentar os 

índices de reposição sanguínea e o vínculo com a comunidade. Para isso, é indicado elaborar 

campanhas de atração e aplicativos virtuais que informem ao doador, quando ele estará apto a doar 

novamente, esclareça suas dúvidas e analisa suas críticas. 

Palavras-chave: 1. Doação de sangue; 2. Perfil epidemiológico; 3. Inaptidão clínica. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- Histórico 

 

Um problema de interesse mundial, ainda nos dias atuais, é a concessão de sangue, já 

que este é um elemento de extrema importância ao corpo humano (RAMOS e FERRAZ, 

2010). Somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que a ciência da transfusão sanguínea 

começou realmente a se tornar um importante ramo da Medicina (HARMENING-PITTIGLIO 

et al., 1992, apud PEREIRA, 2009). 

No Brasil, no período de 1964 a 1979, o sistema hemoterápico era desorganizado, não 

havia uma política consistente e convivia com serviços de alto e de péssimo nível técnico 

(SANTOS et al., 1991, apud PEREIRA, 2009). No entanto, os rumos mudaram em 1979, com 

a criação do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados (Pró-Sangue), que reordenou o 

sistema hemoterápico no país, estabelecendo os Hemocentros primeiramente nas capitais, 
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tendo como diretrizes a doação voluntária não remunerada do sangue e medidas para 

segurança de doadores e receptores (PEREIRA, 2009). 

1.2- Sistemas abo/rh e tipagem sanguínea 

 

O sistema de grupos sanguíneos considerado o mais importante na medicina clínica 

transfusional é chamado de Sistema ABO. Os grupos sanguíneos são classificados pela 

presença ou não de aglutinogênios (A ou B), na membrana das hemácias, e de aglutininas 

(anti-A ou anti-B), no plasma sanguíneo. Os aglutinogênios são como antígenos, quando 

introduzidos em indivíduos que não os possuem, assim como as aglutininas funcionam como 

anticorpos naturais que reagem com antígenos estranhos (LIMA, 2015).  

O contato da aglutinina com seu respectivo aglutinogênio provoca a aglutinação do 

sangue (AZEVEDO, 2008). As características básicas dos grupos sanguíneos do sistema ABO 

são descritas no QUADRO 1.  

QUADRO 1: Tipos sanguíneos do sistema ABO e suas respectivas características 

básicas 

Sistema ABO de grupos sanguíneos 

Fenótipo Genótipo Antígenos  Anticorpos de 

ocorrência natural 

O OO Nenhum Anti-A e Anti-B 

A AA ou AO A Anti-B 

B BB ou BO B  Anti-A 

AB AB AB Nenhum 

FONTE: SILVA, 2016. 

Dessa forma, pessoas com tipagem sanguínea A não podem doar para os do tipo B e 

vice-versa, já que o sangue tipo A possuem aglutininas anti-B e sangue do grupo B possuem 

aglutinina anti-A. Porém, indivíduos com tipo AB podem receber sangue de qualquer grupo, 

pois possuem os dois aglutinogênios (A e B) e não produz quaisquer aglutininas. Os do tipo 

O, por não possuírem aglutinogênios em suas hemácias e apenas aglutininas anti-A e anti-B, 

são considerados “doadores universais” (LIMA, 2015). 

O segundo grupo sanguíneo considerado mais completo é o Sistema Rh. Nesse sentido, 

em 1940, Landsteiner e Wiener produziram um soro contendo anticorpos que aglutinavam 

com cerca de 85% das hemácias humanas, sendo descoberto o fator Rh. Pessoas que 

apresentavam suas hemácias aglutinadas ao contato com o soro foram chamadas de Rh-



positivos, e de maneira oposta, aquelas cujas hemácias não aglutinavam foram classificadas 

em Rh-negativos. No Brasil, há uma maior prevalência de indivíduos Rh-positivos 

(AZEVEDO, 2008). 

Sendo assim, a tipagem sanguínea é um exame laboratorial utilizado para reconhecer o 

tipo sanguíneo (A, B, AB e O) e fator Rh (positivo ou negativo) de um indivíduo. A técnica é 

feita a partir do princípio da hemoaglutinação, por meio do qual as hemácias se aglutinam 

após o contato com seu respectivo antígeno. Nesse caso, as hemácias com antígeno A reagirão 

com o reagente anti-A, as com antígeno B reagirão com o anti-B, se reagirem com ambos a 

hemácia será caracterizada como AB e se não reagirem com quaisquer aglutininas serão do 

tipo O. Para a identificação do fator Rh, é utilizado o reagente anti-D, que sofrerá aglutinação 

caso o paciente seja Rh positivo (LIMA, 2015). 

 

1.3- Tipos de doação 

 

Dentre as várias maneiras de doação de sangue, podem-se destacar três formas distintas: 

a espontânea, realizada por pessoas motivadas para a doação de sangue, sem apresentar 

vinculo a um paciente; a doação de reposição, feita por pessoas motivadas pela família e/ou 

por amigos de pacientes ou por pessoas motivadas pela vontade de atender à necessidade de 

transfusão de um determinado paciente; e a doação autóloga, que se baseia em recolher, antes 

de uma cirurgia, o sangue do paciente que passará por cirurgia (MACEDO et al., 2015).  

 

1.4- Triagem clínica e sorológica 

 

De acordo com as normas brasileiras, os candidatos à doação de sangue devem 

obrigatoriamente passar por uma triagem clínica, antes da coleta e também por uma triagem 

sorológica, antes da liberação de sangue e hemocomponentes para transfusão. A triagem 

clínica consiste na avaliação da história clínica e epidemiológica, do estado atual de saúde, 

segundo as doenças e antecedentes que contraindicam definitiva ou temporariamente a doação 

de sangue (BRASIL, 2016). Ademais, também são analisados os hábitos e comportamentos 

para determinar se o candidato está em condições de doar sangue sem que haja prejuízo à 

saúde do doador e do receptor (RAMOS, 2010). 

A história terapêutica recente, em relação ao uso de medicamentos pelo candidato, é 

avaliada especialmente por parte do médico, uma vez que a indicação quanto ao próprio 

tratamento pode motivar a inaptidão do candidato à doação (BRASIL, 2016). 



Entre os testes sorológicos são realizados o de HIV1 e HIV2 (vírus da imunodeficiência 

1 e 2), HTLV I e HTLV II (vírus linfotrópico para células T humanas I, II), HCV (Hepatite 

C), HBV (Hepatite B), Trypanosoma cruzi, Treponema pallidum, Plasmodium spp. (em áreas 

endêmicas de malária) e CMV (citomegalovírus) para pacientes imunossuprimidos. Os tipos 

de exames realizados podem sofrer alterações regionais, conforme as doenças mais 

prevalentes (RAMOS, 2010).  

  

1.5- Trajetória do sangue doado 

 

Caso não for apresentado nenhum fator de inaptidão na triagem, o candidato prossegue 

para a coleta de sangue, que é realizada em condições assépticas, através de uma única punção 

venosa, em bolsas plásticas (BRASIL, 2016). 

A bolsa de sangue total (satisfatória) poderá ser processada, por meio de processos de 

centrifugação, para a obtenção de um ou mais dos seguintes componentes: (1) eritrocitários; 

(2) plasmáticos; e (3) plaquetários, os quais são devidamente armazenados conforme suas 

especificidades (BRASIL, 2016). E por último, há a distribuição para os hospitais, que ocorrer 

apenas após a liberação dos resultados dos exames (RAMOS e FERRAZ, 2010).  

Todos os procedimentos técnicos adotados em relação ao processamento, à rotulagem, 

ao armazenamento e à distribuição de sangue e de seus componentes seguem as normas 

hemoterápicas vigentes na Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Esta também auxilia na 

segurança transfusional, a qual é caracterizada por um conjunto de medidas quantitativas e 

qualitativas adotadas, que visa um menor risco aos doadores e receptores de sangue, além da 

garantia de estoques estratégicos de sangue capazes de atender à demanda transfusional 

(BRASIL, 2016). 

 

1.6- Requisitos básicos para doação de sangue 

 

            Entre os requisitos básicos para a doação, é necessário estar em boas condições 

de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido realizada até 60 anos, 

e pesar no mínimo 50 kg. Além disso, deve se encontrar descansado (pelo menos 6 horas de 

sono nas últimas 24 horas) e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que 

antecedem a doação) (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016). 

É importante respeitar os intervalos para a doação, no caso dos homens o período ideal é 

de 60 dias, ou seja, um máximo de 4 doações em 12 meses, enquanto que as mulheres esse 



tempo é de 90 dias com, no máximo, 3 doações em 12 meses (GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2016).  

 

1.7- Justificativa 

 

Desde épocas remotas, o sangue desperta o interesse por exercer um papel fundamental 

na vitalidade humana, e permanece com tal importância até os dias atuais. Com o crescimento 

populacional, houve o aumento nos números de incidência da violência, dos acidentes e 

diversas patologias, tornando-se necessário o aumento do números de transfusões sanguíneas 

e do armazenamento de bolsas de sangue nos hemocentros do país.  

Apesar das mudanças históricas, é notável ainda uma determinada escassez de doadores 

e elevadas taxas de inaptidão clínica e sorológica para a doação. Soma-se a isso, a deficiência 

numérica de estudos acerca da temática na região abordada.  

 Frente à alta demanda de transfusões sanguíneas, é necessário uma triagem e preparo 

adequados para a utilização do sangue e seus derivados. Diante disso, torna-se necessário os 

critérios de exclusão de doação, o que acarreta em perdas quantitativas do estoque. Por esse 

motivo, é importante analisar o perfil epidemiológico e as principais causas de inaptidão dos 

candidatos à doação de sangue no município de Marabá/PA, bem como oferecer dados 

organizados às instituições de saúde, a fim de possibilitar controle e regulação mais efetiva 

sobre a doação de sangue, uma vez que o município não apresenta estudos específicos 

referentes a esta abordagem. 

 

2- OBJETIVOS 

   

2.1- Objetivo geral 

 

Traçar o perfil epidemiológico dos candidatos à doação de sangue no Município de 

Marabá, de 2010 à 2015. 

 

2.2- Objetivos específicos   

 

a) Estratificar os doadores de acordo com o gênero e faixa etária; 

b) Identificar os tipos de doação;  

c) Analisar as principais causas de inaptidão clínica dos candidatos à doação de sangue, 

previstas pela Portaria nº 158/2016;  



d) Interpretar os resultados sorológicos dos doadores de sangue; 

e) Quantificar os tipos sanguíneos; 

 

3- METODOLOGIA 

 

3.1- Desenho de estudo  

 

         Trata-se de um estudo ecológico, de caráter retrospectivo e descritivo, com análise 

de dados secundários e abordagem quantitativa e qualitativa. Tem como instituição 

proponente a Universidade do Estado do Pará – Campus VIII, estando a pesquisa sob a 

orientação da Profa. Dra. Daniela Soares Leite. 

 

3.2- Local de estudo  

 

A coleta de dados foi realizada no Hemocentro Regional de Marabá, após o 

consentimento do responsável pelo Hemocentro de Marabá e da aprovação do protocolo de 

estudo pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEPES). O município brasileiro onde a pesquisa 

está inserida é situado no estado do Pará, sede da Região Metropolitana de Marabá.  

 

3.3- Fonte de dados 

 

Os dados foram coletados em maio de 2016, através da análise dos dados presentes no 

sistema dos diferentes setores do Hemocentro de Marabá, referente ao período de janeiro de 

2010 à dezembro de 2015, obedecendo aos critérios do estudo. 

Para a caracterização do estudo foram utilizadas as seguintes variáveis: idade, sexo, tipo 

de doação, tipo de doador, aptos e inaptos, causas clínicas de inaptidão e resultados dos 

exames sorológicos e imuno-hematológicos.  

 

3.4- Análise de dados 

 

Após a coleta dos dados, foi construída uma planilha eletrônica e os dados coletados 

foram agrupados, organizados e armazenados no programa Microsoft Excel 2013. Na 

estatística descritiva, os dados categóricos foram resumidos através de frequência absoluta 

(N) e relativa ao total de pacientes analisados (%). Para assim serem apresentados 

didaticamente por meio de gráficos e tabelas, com suas respectivas legendas, moldadas no 

Microsoft Word 2013 e Microsoft Excel 2013. 



 

3.5- Riscos e benefícios 

 

O presente estudo não apresentou risco agregado, pois não houve contato direto com 

pacientes, visto que a pesquisa se baseia na coleta de dados secundários. Tal trabalho traz 

consigo benefícios, como: uma melhor caracterização do quadro referente as doações de 

sangue no município de Marabá, possíveis estudos posteriores baseados nos dados coletados, 

visando uma melhora na busca de reposição de sangue com menor estocagem e grupos 

doadores menos recorrentes, logística, reconhecimento da prevalência dos tipos sanguíneos da 

população, ampla divulgação dos critérios para doação sanguínea, além de ser 

demasiadamente importante para a análise do perfil epidemiológico dos doadores e candidatos 

à doação de sangue no Hemocentro de Marabá de 2010 à 2015. 

A conclusão das informações geradas por este trabalho irá contribuir para a melhoria da 

qualidade informacional, disponibilizando os resultados ao Hemocentro de Marabá, aos 

profissionais e estudantes da área de saúde, no intuito de oferecer dados organizados para 

auxiliar em suas respectivas capacitações e desenvolvimento de planos de atuação e estudos 

futuros, bem como a divulgação dos números encontrados para o Ministério da Saúde. 

 

3.6- ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

O estudo obedeceu à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, e foi conduzida após a submissão e 

aprovação pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEPES). 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa são descritos, a seguir, a tabela 1, apresenta o perfil 

epidemiológico dos doadores de sangue do Hemocentro de Marabá no período de 2010 à 

2015. 

TABELA 1 – Perfil epidemiológico dos candidatos a doação de sangue no 

Hemocentro de Marabá no período de 2010 à 2015. 

Variáveis  N % 

Aptidão 



Apto 41.966 88,5 

Inapto 5.470 11,5 

Tipo de doação  

Espontâneo 43.403 91,5 

Reposição 4.033 8,5 

Autólogo 0 0 

Gênero 

Masculino 27.333 42,4 

Feminino 20.103 57,6 

Tipo de doador  

Primeira vez 19.769 41,7 

Repetição 21.194 44,7 

Esporádico 6.433 13,6 

Idade (anos) 

18 - 29  23.469 49,5 

> 29  23.967 50,5 

Principais causas de inaptidão clínica 

Anemia 1.755 32 

Hipertensão  364 6,6 

Hepatite 97 1,7 

Comportamento de risco 

para DST’s 

61 1,1 

Outras causas 3.138 58,6 

 

 O total absoluto dos candidatos à doação de sangue durante o período analisado 

correspondeu à 47.436. Houveram 41.966 (88,5%) aptos e 5.470 (11,5%) inaptos, o que 

indica a supremacia das aprovações na triagem clínica. Ademais, este fato foi observado 

também em um estudo realizado no Hemonúcleo de Campo Mourão (2008), onde a proporção 

aptos/inaptos foi de 8, 9:1. Entretanto, a presença de candidatos inaptos indica a necessidade 

de difundir o conhecimento à população sobre os fatores que regem a incapacidade temporária 

ou permanente de doar sangue. 

A doação espontânea foi a mais prevalente, representando 91,5% (43.403), tal evidência 

é justificada pelos princípios de solidariedade e altruísmo associados ao processo estudado e a 



divulgação das campanhas em vários meios de comunicação que, consequentemente, 

incentiva e sensibiliza a população alvo. Entretanto, em uma pesquisa realizada no 

Hemocentro do Sul de Minas Gerais (2015), a doação espontânea foi igual à 21,8%. Essa 

discrepância pode ser explicada pela maior comunicação de recrutamento entre a instituição e 

o doador ou, ainda, a divulgação deficiente de incentivos à doação espontânea, no local de 

Hemoterapia do estudo comparativo citado. Ademais, em ambas pesquisas, não houveram 

doações autólogas, as quais são pouco conhecidas cientificamente e utilizadas na prática 

clínica. Dessa forma, os médicos, em geral, não divulgam e indicam esse procedimento. Não 

obstante, essa seria uma opção significativa aos pacientes com tipo sanguíneo raro, como o 

AB-, e que precisariam passar por uma cirurgia de risco hematológico considerável. 

Os homens representaram o gênero de maior requerimento para doar sangue, com valor 

de 27.333 (57,6%). Valor aproximado à esse foi evidenciado na dissertação de Saraiva (2011), 

na qual os homens representaram 55,3% dos candidatos. Porém, no estudo de Ramos e Ferraz 

(2008), a porcentagem de homens foi de 39%. A diferença de resultados deve-se, 

provavelmente, às disparidades entre as cidades pesquisadas no que diz respeito à prevalência 

de habitantes quanto ao sexo.  

Quanto ao tipo de doador, destaca-se aqueles que já haviam doado anteriormente 

(44,7%) e os que compareceram ao Hemocentro pela primeira vez (41,7%). Essa proximidade 

de valores indica que, constantemente, o número de novos cidadãos que tornam-se adeptos à 

causa é significativo e, apesar de grande parte desse grupo não manter as doações a cada dois 

ou três meses, há um valor aproximado de doadores permanentes. A fidelização dessas 

pessoas é indiscutivelmente benéfico à unidade hemoterápica, pois tais doadores apresentam 

menor índice de inaptidão, e doam com mais regularidade, auxiliando na reposição e na 

manutenção de estoques. Essa situação também é descrita no trabalho de Ramos e Ferraz 

(2008), ao analisarem a prevalência de 50,39% candidatos de retorno e 49,61% de 

primodoadores. Isso pode ser atribuído à eficácia dos campanhas de captação de novos 

doadores, realizadas pela equipe vigente nos Hemocentros analisados. 

Em relação à idade dos candidatos, 23.469 (49,5%) apresentavam 18 à 29 anos e 23.967 

(50,5%) eram maiores de 29 anos. Esses valores mostram uma participação semelhante de 

todas as faixas etárias, o que aumenta o vínculo entre o Hemocentro e a comunidade em geral 

e representa um ponto positivo de incentivo à doação. Por outro lado, os doadores mais jovens 

foram a maioria em diversos estudos (BRENER et al., 2008), cujos resultados mostraram que 

existe uma tendência de diminuição no percentual de doadores proporcional ao aumento da 

idade (ZAGO; SILVEIRA; DUMITH, 2010). Isso indica a eficiência da equipe gestora do 



Hemocentro Marabá em captar, igualitariamente, a totalidade de faixas-etárias, o que constitui 

uma importante ferramenta para análise de saúde das pessoas com idade mais avançada 

(principalmente idosos) que, por apresentarem maior incidência de morbidades, necessitam de 

constante acompanhamento, cuja periodicidade nem sempre é garantida através dos 

programas de saúde vigentes.  

A Anemia demonstrou-se a principal causa de inaptidão clínica, com 1.755 (32%). De 

acordo com os padrões diagnósticos da OMS, a anemia é evidenciada quando a Hemoglobina 

está abaixo de 12g/dL no sangue. No estudo de Ramos e Ferraz (2010), essa prevalência foi 

de 41,27%, o que correspondeu, semelhantemente, a principal causa de inaptidão. Essa 

concordância é esperada pois, segundo o Ministério da Saúde (2014), trata-se de um dos 

principais problemas de saúde pública mundial, chegando a afetar mais de um quarto da 

população do planeta, ou seja, mais de dois bilhões de pessoas. Metade dos casos é 

determinada por deficiência de ferro, cujo armazenamento é insuficiente em cerca de 20% das 

pessoas, culminando na chamada Anemia Ferropriva. 

A triagem sorológica é realizada após a coleta sanguínea e, dessa forma, amostras 

reagentes indicam inaptidão definitiva e as bolsas de sangue dos respectivos candidatos são 

descartadas. Nesse contexto, houveram 3.061 descartes após esta triagem, o que representa 

6,45% do total de candidatos à doação e 7,3% dos aptos clinicamente. Esse dado traduz um 

índice de rejeição aceitável pela ANVISA, a qual recomenda que a taxa de inaptidão 

sorológica seja inferior a 8,3%. Isso foi igualmente observado por Melere et al. (2005).  

A reatividade foi mais evidenciada no Anti-HBc, com valor absoluto de 1.854 (60,6%). 

Este anticorpo indica que o indivíduo teve contato com o vírus VHB (da Hepatite B) e o 

resultado positivo vai permanecer por toda a vida, esteja o candidato curado ou infectado de 

forma crônica. Por outro lado, o HBsAg representou 4,6% (141) das amostras reagentes e sua 

presença sérica surge logo após a infecção, entre 30 e 45 dias, pode permanecer detectável por 

até 120 dias e indica infecções agudas e crônicas. Outra reatividade significante foi para 

Sífilis (IgG anti Treponema Pallidum), que representou 10,7% (327) das amostras. 

Associação pode ser feita entre os resultados sorológicos e a elevada presença de 

comportamentos de risco para DST’s, cuja gama de atitudes culturais envolvem a prática 

sexual desprotegida, o uso de drogas ilícitas injetáveis e demais exposições à sangue e 

hemoderivados contaminados. Estes dados corroboram com os estudos realizados por 

Rodriguez et al. (2008). Dessa forma, intensificações em campanhas de prevenção às DST’s, 

principalmente realizadas por profissionais da Atenção Básica em âmbito virtual, constituem 

um instrumento plausível para diminuir as contaminações e os descartes de bolsas de sangue 



doadas. Além disso, o sangue total e/ou seus componentes não podem ser transfundidos antes 

da obtenção de resultados finais de triagem não reagentes. Porém, não cabe ao Serviço de 

Hemoterapia definir o diagnóstico, mas sim excluir as bolsas de sangue que possam colocar 

em risco a saúde de outras pessoas. 

Em relação aos exames hematológicos, o sangue do tipo O+ foi o mais prevalente, com 

21.271 (48,2%) amostras. O tipo A+ foi o segundo mais observado, 12.308 (28%) amostras. 

De maneira oposta, o tipo AB- e B- foram os menos prevalentes, com apenas 123 (0,3%) e 

501 (1,1%) amostras, respectivamente, como é demostrado na FIGURA 1. A importância de 

se ter o conhecimento sobre o grupo sanguíneo a qual pertence, é devido à redução das 

chances de possíveis reações transfusionais, e no caso das mulheres é capaz de prevenir a 

doença hemolítica do recém-nascido. Os resultados encontrados foram semelhantes em 

relação ao do total da população brasileira que é aproximadamente: (37%) O+; (36%) A+; 

(2%) B-; (1%) AB-; (9%) B+; (6%) A-, (7%) O e (3%) AB+, segundo o Banco de Sangue de 

Caxias do Sul.  

 

5- CONCLUSÃO 

 

O perfil dos candidatos à doação de sangue no Hemocentro de Marabá no período de 

2010 à 2015 foi: gênero masculino, idade maior que 29 anos e doador de repetição. Esse perfil 

epidemiológico corrobora a fidelização dos doadores, o que constitui-se uma ferramenta 

importante para a manutenção de estoques e menores índices de inaptidão, assim como a 
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maior confiabilidade nas transfusões sanguíneas.  O tipo de doação mais observado foi o 

espontâneo (91,5%). Nesse sentido, o contato entre a instituição e os doadores pode ser 

intensificado, visando incentivar a manutenção e periodicidade das doações, sobretudo dos 

mais jovens. E, assim, aumentar os índices de reposição sanguínea e o vínculo com a 

comunidade. Para isso, é indicado elaborar campanhas de atração e aplicativos virtuais que 

informem ao doador, quando ele estará apto a doar novamente, esclareça suas dúvidas e 

analisa suas críticas. 

A Anemia constituiu-se a principal causa de inaptidão clínica. E, 88,5% dos candidatos 

foram aptos e, destes, 7,3% apresentaram amostra reagente à, pelo menos, um exame da 

triagem sorológica, resultando em quantidades significativas de bolsas de sangue descartadas. 

O anti-HBc positivo foi a principal causa de inaptidão sorológica (60,6%), cujo indicador 

ratifica a considerável prevalência de Hepatite B, em Marabá. Tal enfermidade é um problema 

de saúde pública e, um dos métodos preventivos mais utilizados, é a vacinação. Dessa forma, 

avaliações e monitoramento das ações em saúde direcionadas ao controle de Hepatite B 

devem ser constantemente renovadas. Para assim, desenvolver planos de combate mais 

efetivos, a fim de atenuar os índices de inaptidão sorológica por positividade de anti-HBc. 

A partir dos exames hematológicos, concluiu-se que o tipo sanguíneo O+ é o mais 

prevalente. Por outro lado, o tipo AB- apresenta uma representatividade muito baixa de 

doadores, o que dificulta a transfusão de sangue para pacientes AB- em estado grave, havendo 

uma necessidade de maior recrutamento de doadores compatíveis.  

Portanto, meios de captação podem ser utilizados, como: divulgar, em meio eletrônico e 

nos postos de saúde, informações quanto à importância do reconhecimento do próprio tipo 

sanguíneo, bem como, desenvolver planos de ação e estratégias que sensibilizam a população 

não-doadora e a população que já é doadora a doarem sangue voluntariamente e regularmente, 

fazendo com que aumente a quantidade e a qualidade do número de bolsas de sangue doadas.  
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