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RESUMO 

Oliveira SM. Orientações aos clientes submetidos à hemotransfusão ambulatorial: 
criação de um protocolo assistencial – 102f. Dissertação (Mestrado Profissional 
em Enfermagem Assistencial) - Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rio de 
Janeiro. 
 
Objeto de estudo: as concepções do cliente submetido à hemotransfusão sobre 
o seu estado de saúde voltado para o autocuidado. Objetivo geral: desenvolver 
um protocolo assistencial de orientações aos clientes submetidos à 
hemotransfusão ambulatorial. Objetivos específicos: identificar o perfil dos 
clientes transfundidos no setor de Transfusão Ambulatorial; conhecer as 
concepções de saúde do cliente ambulatorial submetido à terapia transfusional; 
discutir acerca das necessidades de saúde do cliente no processo de autonomia 
do cuidado. Os referenciais conceituais pautam-se na pedagogia da autonomia de 
Paulo Freire e na Teoria Geral de Enfermagem do Autocuidado de Dorothea 
Orem. Método: pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, 
desenvolvida de julho a novembro de 2014, no setor de Transfusão Ambulatorial 
do Hemocentro do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 
Fluminense. Os participantes da pesquisa foram 12 clientes submetidos à 
hemotransfusão ambulatorial. Os dados foram coletados por entrevista 
semiestruturada e tratados por análise de conteúdo temática. Resultados e 
discussão: os dados foram agrupados em três categorias: O contexto de uma 
vida saudável e as necessidades para se ter saúde; A concepção sobre a doença; 
e A prática educativa voltada para o autocuidado. O conceito de saúde foi 
associado a uma vida saudável sem prejuízo das necessidades humanas básicas 
para manutenção da vida, tais como locomoção, disposição, independência, 
alimentação, sono, repouso, saneamento básico. Essas necessidades foram 
afetadas pela anemia, causando cansaço e a necessidade de transfusão de 
sangue. Determinados entrevistados demonstraram conhecimento da sua 
doença, gravidade e dificuldades que acarretam em suas vidas, como o 
sofrimento pela dor e o enfrentamento da possibilidade de morte. A prática 
educativa voltada para o autocuidado no domicílio foi pouco evidenciada. 
Informaram satisfação com o setor e bom atendido pela equipe de trabalho. 
Considerações finais: a prática educativa requer dos profissionais um 
conhecimento amplo sobre a visão dos clientes, suas condições socioeconômicas 
e culturais, o que facilitará o relacionamento entre eles e, particularmente, 
contribuirá para o autocuidado. Desta forma, entende-se que as mudanças são 
importantes na prática de educação, e os saberes não podem ser depositários de 
conteúdos; devem estimular os educandos para serem sujeitos na construção e 
reconstrução dos conhecimentos. 
Produto: Construção de um protocolo de orientações aos clientes 
hemotransfundidos no setor de Transfusão Ambulatorial: compartilhar saberes 
visando o autocuidado. 
Descritores: Serviço de Hemoterapia; Enfermagem; Transfusão de Sangue; 
Educação em Saúde. 



 

ABSTRACT 

Oliveira SM. Guidelines for patients undergoing ambulatory blood transfusion: the 
creation of a clinical protocol – 102f. Dissertation (Professional Masters in Nursing 
Care) – Fluminense Federal University. Niterói. Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Object of study: the conceptions of patients undergoing blood transfusion about 
his health related to self-care. General objective: to develop a clinical protocol of 
guidance to clients undergoing outpatient blood transfusion. Specific objectives: 
identify the profile of patients in transfused at Ambulatory; know the health 
conceptions of outpatient patients submitted to transfusion therapy; discuss about 
the client's health care needs in the autonomy of care process. The conceptual 
frameworks were based in the pedagogy of autonomy of Paulo Freire and the 
General Theory of Self-Care Nursing of Dorothea Orem. Methods: descriptive and 
exploratory research with a qualitative approach, developed from July to 
November 2014, in the Outpatient Transfusion sector of the Antônio Pedro 
University Hospital of the Universidade Federal Fluminense. The participants were 
12 clients undergoing outpatient blood transfusion. Data were collected by 
semistructured interviews and processed by content analysis. Results and 
discussion: Data were grouped into three categories: The context of a healthy life 
and the needs to be healthy; The conception about the disease; and Educational 
practice focused on self-care. The concept of health was associated with a healthy 
life without prejudice to the basic human needs for sustaining life, such as 
locomotion, disposition, independence, sleep, rest, sanitation. These needs were 
affected by anemia, causing fatigue and the need for blood transfusion. Some 
respondents were aware of their disease, severity and difficulties that carry on 
their lives as suffer by pain and face the possibility of death. The educational 
practice toward self-care at home was little evident. Reported satisfaction with the 
Ambulatory and good service by the work team. Final considerations: the 
educational practice requires of the professionals a broad knowledge about the 
customer view, their socioeconomic and cultural conditions, which will facilitate the 
relationship between them and, particularly, contribute to self-care. Thus, it is 
understood that the changes are important in the practice of education, and the 
knowledges can not be depositories of contents; They should encourage the 
students to be subjects in the construction and reconstruction of knowledge. 
Product: Construction of a protocol guidelines to transfused patients in the 
Transfusion Ambulatory: sharing knowledge aimed at self-care. 
Keywords: Hemotherapy Service; Nursing; Blood Transfusion; Health Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo está inserido na linha de pesquisa “O contexto do cuidar em 

saúde”, vinculado ao Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA), 

que aborda o desenvolvimento de estudos sobre a aplicação do processo de 

enfermagem nos diversos cenários de prática, oferecendo instrumental teórico e 

metodológico para a promoção de saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento e a 

reabilitação de grupos humanos com base em evidências científicas.  

O desenvolvimento deste estudo é fruto da minha integração na prática 

profissional como enfermeira no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) desde 1982, trabalhando nas Clínicas 

Médicas, Cirúrgicas, Endoscopia e Central de Material, e há seis anos como 

enfermeira no setor de Transfusão Ambulatorial do Hemocentro deste hospital, 

local onde surgiu o desejo de retornar à vida acadêmica e o interesse em realizar 

pesquisa sobre este tema.  

Atualmente, o HUAP é a maior unidade complexa de saúde da Grande 

Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do Sistema Único de Saúde (SUS) 

como hospital terciário e quaternário, isto é, unidade de saúde de alta 

complexidade de atendimento. Atende à população da Região Metropolitana II, 

que abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Maricá, 

Silva Jardim, além de Niterói, e, pela proximidade com a cidade do Rio de 

Janeiro, atende também parte da população deste município1. O SUS estabelece, 

por meio de um sistema de contratualização, competências específicas para 

municípios e estados. Estes devem realizar atendimento primário e secundário, e 

o HUAP, atendimento de nível terciário. Esta gestão segue os princípios do SUS, 

assegurando que o encaminhamento à atenção especializada e hospitalar será 

estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, em que se 

deve levar em conta critérios de vulnerabilidade e risco com o apoio de centrais 

de regulação ou outros mecanismos que facilitem o acesso. 

A equipe de enfermagem que trabalha no setor de Transfusão Ambulatorial 

do HUAP atende, também, a clientela internada neste hospital, prestando 

assistência relacionada ao ato transfusional, desde o início até o final do 
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procedimento. Essa equipe é constituída por uma enfermeira assistencial, uma 

enfermeira coordenadora do setor, onze técnicos e auxiliares de enfermagem 

distribuídos nos serviços diurno e noturno e dois médicos hemoterapeutas. O 

serviço presta assistência técnica necessária e acolhimento ao cliente internado 

e, em caso de qualquer ocorrência, o atendimento médico pode ser do 

hemoterapeuta do Hemocentro e/ou médico plantonista da enfermaria. A equipe 

transfusional realiza os registros no prontuário do cliente, no livro e ficha 

transfusional no Hemocentro. Dependendo do evento adverso, é coletada 

amostra de sangue do cliente e da bolsa de sangue para análise. Em caso de 

necessidade de administração de medicamentos ou outro procedimento, a equipe 

de enfermagem da enfermaria é que realiza este procedimento.   

A terapia transfusional é indispensável na prática da saúde, pois diminui a 

mortalidade, prolongando e melhorando a qualidade de vida, em diversas 

condições clínicas. Não há dúvidas que esta terapia mantém a vida do cliente, 

porém, nem sempre há consenso quanto a sua indicação na prática médica2. Seu 

uso terapêutico é fundamental em clientes com problemas oncológicos, 

hematológicos, com distúrbios hemorrágicos, em procedimentos cirúrgicos 

complexos e que dependem dos produtos obtidos da doação de sangue para 

controle de sua doença e melhora da expectativa de vida3,4. 

Em razão do crescente aumento da população e dos avanços tecnológicos 

ocorridos na área de saúde, o setor de assistência hemoterápica é importante 

para o desenvolvimento de novas investigações. Nessa perspectiva, a 

hemoterapia é uma especialidade da área de saúde que depende de 

conhecimentos específicos. É considerada como uma disciplina científica recente, 

já que há cerca de 80 anos foram descobertos os grupos sanguíneos e alguns 

deles apenas nos últimos 30 anos5.   

A administração de hemocomponentes tem sido reconhecida como 

estratégia essencial para vários tratamentos clínicos, cirurgias, transplantes e 

quimioterapias, pois sem reposição sanguínea muitos clientes não sobreviveriam. 

Apesar de novas terapias terem sido desenvolvidas em todo o mundo, ainda não 

foi encontrado substituto do sangue humano para fins terapêuticos6.  
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Não obstante, o uso desta terapia deve ser muito criterioso, não apenas 

pela escassez do produto, mas também porque o seu uso incorre em riscos. 

Apesar de testes laboratoriais mais sensíveis para redução dos riscos de 

transmissão de doenças via transfusão, os riscos não são eliminados, e há 

possibilidades do desenvolvimento de doenças ou agravos da saúde para o 

receptor. Por isso a importância da avaliação dos riscos e benefícios, mesmo que 

as medidas de segurança utilizadas nos hospitais aumentem o seu orçamento 

médio em 1,5%7.   

Considerando a finalidade desse estudo, é importante destacar o trabalho 

complexo e delicado realizado pelos enfermeiros que atuam no ciclo do sangue, 

com atuação expressiva em diversas atividades que exigem habilidades e 

competências, como a triagem clínica dos doadores de sangue, a consulta de 

enfermagem aos doadores com sorologias positivas, orientações ao cliente e aos 

familiares, os encaminhamentos para tratamento, e a organização das tarefas e 

da equipe para o bom desenvolvimento do trabalho8. 

Enquanto enfermeira do setor, observei que, em relação à demanda 

ambulatorial para transfusão, a maior parte da clientela chega ao setor 

acompanhada por familiares e/ou amigos, demonstrando ansiedade, preocupação 

(através dos olhares, expressão facial, perguntas sobre transfusão) e, algumas 

vezes, bastante debilitada física e emocionalmente, principalmente nos primeiros 

atendimentos. Alguns clientes relatam sintomas manifestados no domicílio, como 

febre, prurido e urticária, de pouca intensidade. Diante disso, o cliente é assistido 

pela equipe de enfermagem, que realiza o acolhimento buscando atender as suas 

inquietações, demandas emocionais e, posteriormente, a terapia transfusional. Ao 

final do tratamento e cuidados apropriados, amiúde, observam-se melhoras 

físicas e emocionais desses clientes, que costumam agradecer à atenção 

dispensada e ao cuidado realizado. 

Através do convívio com os clientes hemotransfundidos, foi possível 

perceber que alguns fatores podem contribuir para a melhoria da qualidade da 

assistência de enfermagem no cuidado prestado. Nesse contexto, ganham 

relevância as orientações sobre os cuidados que devem ser tomados com os 

clientes, para que estes sejam atendidos de forma completa e planejada.  
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Nessa perspectiva, ganha relevância a educação em saúde, incentivando o 

processo de conscientização e sensibilização para o autocuidado, com o intuito 

de transformar a realidade, citada pelos clientes, baseando-se nas necessidades 

por eles relatadas. Tal fato me fez refletir sobre possíveis reações transfusionais 

tardias que não estavam sendo detectadas ou tratadas de forma adequada à 

realidade do sujeito em cuidado. Nesse sentido, as atividades de educação em 

saúde precisam estar voltadas para as necessidades do cliente, visando o 

autocuidado. 

A meta essencial da enfermagem é a assistência do ser humano no 

contexto do cuidado em saúde, isto é, o cliente deve ser tratado integralmente, 

sem separar a mente do corpo. Com isso, percebe-se que cada indivíduo tem 

necessidades e valores próprios. Uma assistência de enfermagem de qualidade 

voltada para o autocuidado tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida do 

cliente9. 

Nesse sentido, a orientação aos clientes e familiares para o autocuidado, e 

também quanto aos possíveis eventos adversos relacionados ao tratamento, deve 

ser extensivo ao ambiente domiciliar, no sentido de promover a autonomia do 

cliente e prevenir possíveis complicações.  

Destarte, diversos estudos e novos conhecimentos são produzidos nesse 

campo, visando o cuidado e tratamento do cliente, de modo integrado e 

participativo. Desta forma, é importante o estabelecimento do diálogo entre 

enfermeiros e clientes, para que as dúvidas destes sejam esclarecidas durante as 

orientações realizadas pelo enfermeiro, visando o autocuidado na terapia 

transfusional.  

Nessa perspectiva, o objeto deste estudo são as concepções do cliente 

submetido à terapia transfusional sobre o seu estado de saúde, voltado para o 

autocuidado.  

1.1. QUESTÕES NORTEADORAS 

Partindo dessas considerações, surgiram as seguintes questões 

norteadoras: 
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- Qual o perfil dos clientes transfundidos no setor de Transfusão Ambulatorial do 

HUAP? 

- Quais as concepções de saúde e expectativas dos clientes da terapia 

transfusional? 

- Qual a relação entre as necessidades de saúde apresentadas pelos clientes e o 

processo de orientação para a autonomia do cuidado? 

Para responder essas questões, estabelecemos os seguintes objetivos: 

1.2. OBJETIVO GERAL  

Desenvolver um protocolo assistencial, com orientações aos clientes submetidos 

à hemotransfusão ambulatorial. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1- Identificar o perfil dos clientes transfundidos no setor de Transfusão 

Ambulatorial. 

2- Conhecer as concepções de saúde dos clientes ambulatoriais submetidos à 

terapia transfusional. 

3- Discutir acerca das necessidades de saúde apresentadas pelos clientes no 

processo de autonomia do cuidado. 

1.4. JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

A justificativa do estudo surge diante da necessidade da proposta de 

criação de um protocolo de assistência para os clientes submetidos à 

hemotransfusão ambulatorial, visando à continuidade assistencial, minimização 

de riscos, promoção da saúde e de uma melhor qualidade de vida, e um 

tratamento individualizado e mais humanizado, além de criar um elo entre a 

instituição hospitalar e o ambiente domiciliar dentro do contexto do SUS.  

Os protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para 

auxiliar um determinado problema de saúde específico, baseadas em informação 

científica. São importantes ferramentas usadas para atualização na área da 

saúde, podendo ser utilizadas a nível ambulatorial ou hospitalar. Podem ser 

instrumentos úteis na organização do processo de trabalho e na resolução das 
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ações de saúde, mas, apresentam limites, por isso, apesar de serem baseados 

em referências científicas, não devem ser utilizados além de sua especificidade. 

Seu foco é a padronização de condutas, com integração dos profissionais neste 

serviço10. Neste caso específico, as informações devem ser dirigidas com o 

objetivo de orientar os clientes hemotransfundidos no ambulatório para o 

autocuidado, e buscar soluções quando necessário. 

A enfermagem busca contribuir no atendimento às necessidades humanas, 

orientando os clientes na adesão ao tratamento e na sistematização do 

autocuidado, com isso, evitando as internações decorrentes da doença. Daí a 

importância da presença do enfermeiro junto ao cliente e seus acompanhantes, 

orientando-os para o autocuidado e para a superação da doença. A adesão ao 

tratamento de doenças crônicas está ligada à postura do profissional enfermeiro 

diante do cliente e às suas orientações. A relação enfermeiro-cliente tem 

fundamental importância para a recuperação e manutenção da saúde a partir do 

autocuidado11.   

As orientações devem estar voltadas para as necessidades relatadas pela 

clientela, atendendo ao princípio da integralidade do SUS, que diz respeito tanto à 

atenção integral em todos os níveis do sistema, como também às suas vivências, 

práticas, saberes e espaços de cuidado12. 

O enfermeiro, como educador em saúde, tem a função de orientar para a 

formação de indivíduos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de lutar 

por eles, proporcionando a compreensão de sua realidade, permitindo-lhes 

desafiá-la em busca de soluções para o enfrentamento dos problemas individuais 

e coletivos, levando em conta a estrutura da sociedade onde estão inseridos. 

Este estudo propõe contribuições para a assistência, ensino e pesquisa. Na 

assistência, pretende contribuir com melhor atendimento, oferecendo aos clientes 

uma educação em saúde de qualidade pelo enfermeiro, com conhecimento 

atualizado sobre terapia transfusional, sua aplicabilidade com eficácia e qualidade 

no cenário hospitalar, com extensão domiciliar.  

No ensino teórico-prático esta pesquisa poderá contribuir para os 

professores na formação profissional, enfatizando a eficácia da atenção em 

saúde, favorecendo a integração do ambiente hospitalar com o ambiente 
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domiciliar, além do incentivo à produção do conhecimento e avanço das 

pesquisas acerca do tema, com futuras publicações científicas. 

A ação educativa do enfermeiro pode minimizar a ansiedade e o 

desconforto dos familiares, não devendo limitar-se a informar ao cliente e à sua 

família quanto à natureza, causas da doença e riscos relacionados ao tratamento. 

O enfermeiro deve estabelecer um relacionamento de confiança e empatia com a 

família, incentivando os mesmos a sanarem as suas dúvidas, e, com isso, 

diminuir a angústia e o sofrimento dos envolvidos13.    

Os atos de cuidar, educar e acolher são atividades do enfermeiro que faz o 

elo entre a instituição hospitalar, o ambiente domiciliar e a rede de saúde14. Deste 

modo, surgiu o interesse na criação de um protocolo assistencial de orientações 

de enfermagem aos clientes que serão transfundidos no ambulatório, visando o 

processo de autonomia para o autocuidado. 
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2. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA 

2.1 PRÁTICA EDUCATIVA: HISTÓRICO E ATUAÇÂO DA ENFERMAGEM 

A enfermagem passou a existir como profissão quando Florence 

Nightingale foi convidada pelo Ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar 

junto aos soldados feridos em combate na Guerra da Criméia. Florence lançou a 

base dos atuais serviços de enfermagem, ficando conhecida como a fundadora da 

profissão de enfermeira e como reformadora do sistema de saúde. Desde então, 

a enfermagem vem passando por transformações e evoluindo rapidamente, tendo 

como direção o trabalho em equipe com a divisão técnica5. 

No final do século XIX e início do século XX, a participação popular não era 

considerada nas práticas educativas. As atividades de educação eram 

verticalizadas, com predomínio na transmissão de informações que gerassem 

mudanças de comportamento nas pessoas.  O conhecimento da população era 

considerado ineficaz para adotar medidas preventivas15. 

Neste período, chamado de higienista, as condições de vida das pessoas 

não eram atribuídas como causas de doença e de sua disseminação. A 

preocupação com essas condições estava relacionada com a preservação da 

saúde para garantia da força de trabalho da população, devido aos interesses 

capitalistas da classe dominante.   As visitadoras sanitárias surgiram nesta época 

e prestavam assistência às famílias em seus lares, atendendo às necessidades 

de seus membros, e repassando orientações higiênicas baseadas no 

conhecimento empírico15. 

As enfermeiras norte-americanas foram trazidas ao Brasil no início do 

século XX, vinculadas ao projeto sanitarista do governo, patrocinado pela 

Fundação Rockefeller, influenciando a criação da Escola Anna Nery16. Estas 

enfermeiras vieram para substituir as visitadoras sanitárias ou para supervisioná-

las e eram preparadas para cuidar dos doentes e atuar na reorganização da 

saúde pública e serviços hospitalares. Além disso, realizavam educação em 

saúde para os clientes e suas famílias, com o objetivo de diminuir a proliferação 

de doenças como malária, tuberculose, febre amarela, cólera e tifo, responsáveis 

pelo grande número de mortalidade na época15. 
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A prática de educação em saúde nesta época era uma tarefa ainda mais 

difícil do que nos dias atuais, pois as enfermeiras não consideravam as condições 

de vida da população, fator determinante de sua saúde. Esta prática era 

predominada pelo discurso do poder, isto é, pela imposição do saber técnico 

sobre o popular16. 

Já no Brasil, até então, as práticas educativas eram realizadas pelas elites, 

que precisavam preservar a saúde das pessoas para manutenção da produção 

nas indústrias, garantindo seus interesses econômicos. A supervalorização do 

homem como ser somente produtivo, negando seus valores, autonomia, conceito, 

colaborou para redefinição do papel educacional em saúde como uma prática 

possível de transformar, partindo do compartilhamento de saberes popular e 

técnico17.  

A Conferência Internacional de Alma Ata, na antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas foi realizada no final da década de 70. Nesta oportunidade, 

as autoridades discutiram a necessidade de investimentos em cuidados primários 

para alcançar a saúde para todos, principalmente para a população com poucos 

recursos econômicos e com restrição aos serviços de saúde18.  

Em 1974, o governo brasileiro compreendeu a necessidade de 

investimento na saúde, educação, moradia e saneamento básico, mas a falta de 

recursos financeiros inviabilizou esses investimentos. Neste momento, foram 

abertos centros de saúde para priorizar a saúde preventiva e, em São Paulo, foi 

criado o movimento popular de saúde, através do qual a educação em saúde 

procurava ser uma assessoria técnica às demandas populares15.  

Em 1990 o SUS foi criado e trouxe, como uma de suas diretrizes, a 

participação popular através de entidades representativas, para formulação, 

gestão, execução e avaliação das políticas e ações de saúde. Com o SUS, a 

saúde passou a ser um dever de cada cidadão, que se tornou corresponsável 

pela sua saúde e pela saúde daqueles que estão sob sua responsabilidade. Outra 

diretriz do SUS é a integralidade, ou seja, a articulação de atividades preventivas, 

curativas e de reabilitação, sendo estabelecidas as atividades de educação em 

saúde19.  
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Neste modelo de atenção, devido à proximidade com o cliente, a 

enfermagem se destacou, com pluralidade de ações para aquisição de saúde, 

baseadas no cuidado integral. Além disso, aprofundou seus conhecimentos sobre 

ciências humanas e sociais e aprendeu a identificar no outro a possibilidade de 

mudanças em sua vida, promovendo assim uma reorientação em suas práticas 

educativas17. 

O enfermeiro deve compreender e reconhecer que as pessoas têm valores, 

crenças, cultura, conhecimentos e potenciais para pensar, criar, recriar e tomar 

decisões de acordo com suas concepções de vida12. A integração desses valores, 

crenças, culturas e saberes subsidiam suas ações, com o intuito de estimular 

mudanças nos cenários sociais, econômicos e políticos, gerando repercussão em 

suas vidas. 

Conclui-se que a prática educativa foi se desenvolvendo de acordo com os 

momentos históricos vivenciados em nosso país. Entende-se que o profissional, 

para desenvolver a prática educativa, deve valorizar as características individuais 

das pessoas respeitando suas subjetividades, experiências, valores, saberes, 

crenças, assim como suas potencialidades para agir em favor de si e da 

comunidade14.  

2.2 O SIGNIFICADO DO SANGUE 

O sangue possui diferentes simbologias e representações, e está 

associado principalmente ao conceito de vida. Estes símbolos são imaginados e 

criados pelos homens a partir de suas vivências individuais em diferentes 

sociedades, atribuindo a eles determinados significados de acordo com o contexto 

cutural em que vivem. O vínculo da vida com o sangue foi feito mesmo antes da 

descoberta da circulação sanguínea em 1928, por William Harvey20. 

Os povos primitivos banhavam-se e bebiam o sangue de jovens e 

corajosos guerreiros, esperando adquirir suas qualidades, pois acreditavam que, 

por ser um fluído vital, proporcionava vida e juventude. Em algumas culturas, com 

o sangue eram selados pactos de amizade, de amor, de vida ou mesmo, 

paradoxalmente, de morte, expressando sentimentos ambivalentes e até opostos: 

o bem e o mal, a vida e a morte, o amor e o ódio21. 
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Outros sentimentos também aparecem, como o de insegurança e 

incerteza, em razão das dúvidas sobre o  que pode vir a acontecer após a doação 

de sangue. As crenças religiosas atribuem ao sangue um sentido de vínculo com 

o sagrado (entre o homem e o divino), uma vez que ele  proporciona vida a um 

desconhecido que pode estar em risco de morte20. 

O sangue também é representado como fonte de impurezas ou símbolo de 

sacrifício em diversas situações da vida. Estudos antropológicos constataram que 

a maioria dos grupos humanos vê o sangue como uma fonte de impurezas, 

apesar de fazer parte das secreções corporais22. 

Apesar das facilidades de informação e comunicação, atualmente, a 

doação de sangue tem sua história acompanhada por folclores, mitos, tabus e 

preconceitos. Nesse sentido, muito ainda precisa e pode ser feito para 

desmistificar essas suposições que existem em relação à doação e para tentar 

mudar essa cultura23. 

2.3 HISTÓRIA DA HEMOTERAPIA 

Até chegar aos dias atuais, a hemoterapia percorreu um longo caminho, 

venceu intolerâncias, superou barreiras, incompreensões e preconceitos. Hoje, a 

utilização da terapia transfusional e de hemoderivados no tratamento das 

enfermidades é muito conhecida no meio científico, mas para melhorar a 

segurança do cliente que precisa desta terapia, muitas mudanças foram 

necessárias. 

Estatísticas mundiais apontam que as doações de sangue não 

acompanham o ritmo das necessidades transfusionais. Vários países enfrentam 

dificuldades para manter estoque de sangue e hemocomponentes para atender à 

demanda, principalmente aqueles onde existe a proibição da comercialização do 

sangue,como o Brasil24.      

Ao longo do curso da história, o sangue foi associado, primeiramente, ao 

misticismo e depois, com a evolução do conhecimento, à ciência. Os antigos 

egípicios – aproximadamente mil anos antes de Cristo – já tentavam aplicar 

sangue nas pessoas. Para os gregos, o sangue era o elemento que sustentava a 

vida. Os legendários gladiadores, que normalmente enfrentavam desafios, 
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ingeriam sangue antes das lutas para se tornarem fortes e corajosos. As pessoas 

que doavam sangue eram vistas como “anjos”, estabelecendo, dessa forma, um 

sentido religioso de criaturas sagradas ou, na linguagem cultural/religiosa, 

abençoadas20.  

A história da hemoterapia no Brasil apresenta dois períodos distintos: o 

empírico, marcado pela doação de sangue remunerada e pela transfusão de 

braço para braço e o período científico25,26. A fase empírica, também conhecida 

como fase heróica, ocupou um espaço entre o científico e o místico e estendeu-se 

até 1900. Foi marcada por vários óbitos, devido à falta de conhecimento científico 

de elementos da terapia transfusional, como, por exemplo,  a quantidade de 

sangue a ser coletada, os grupos sanguíneos, suas compatibilidades  e os 

anticoagulantes27.  

A fase científica, a partir de 1900 até os dias atuais, foi iniciada com a 

descoberta dos grupos sanguíneos (ABO) pelo pesquisador Karl Lendesteiner. 

Isso permitiu estabelecer as incompatibilidades e entender porque tantas 

transfusões tiveram um fim trágico. Mas o procedimento ainda não era seguro, 

pois não havia soluções de anticoagulantes que permitissem a estocagem do 

sangue coletado dos doadores, e a regra continuava sendo a transfusão braço a 

braço, com todas as limitações. Somente quarenta anos após, a partir da 

descoberta do fator Rh, ocorreu uma efetiva escalada nas pesquisas sobre 

hemoterapia28. 

Cientistas como Loitt e Mollison deram um forte impulso nas pesquisas ao 

descobrirem os anticoagulantes, que além de evitar a coagulação, ajudam o 

sangue a manter inalteradas as suas características. Foram inventadas as bolsas 

de sangue e a medicina transfusional foi reconhecida como especialidade médica. 

A junção desses conhecimentos colaborou para que a hemoterapia assumisse o 

seu papel na medicina moderna29. 

Foi durante a primeira guerra mundial, em 1914, que surgiram os bancos 

de sangue. A guerra serviu de incentivo para as primeiras campanhas de doação 

na Europa. A partir dessa época, a questão de sangue seguro para transfusão 

tornou-se desafiadora30. 
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Por volta dos anos 40, teve início a doação de sangue no Brasil, que era 

remunerada. Foram criados os bancos públicos, que também trabalhavam dessa 

forma. Depois, surgiram os bancos privados, que obtinham um grande número de 

doações. Este método de recrutamento permitia a doação por pessoas doentes, 

anêmicas, alcoólatras, que precisassem do dinheiro, estabelecendo no Brasil uma 

nova profissão: a de doador gratificado31. 

O marco decisivo no Brasil ocorreu na década de 1940, quando a 

hemoterapia no país se caracterizou como especialidade médica. Em dezembro 

de 1942, foi inaugurado o primeiro banco de sangue no Instituto Fernandes 

Figueira, no Rio de Janeiro, para atender a demanda do hospital e da guerra, 

enviando plasma humano para os hospitais das frentes de batalha26. Em 1943, foi 

fundado o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas, ligado à Universidade de 

São Paulo, que marcou época e serviu de exemplo para outros em vários 

estados, tanto em suas rotinas assistenciais como no desenvolvimento de ensino 

e pesquisa. 

Na década de 50, foi iniciada a formação de um serviço científico de 

doações de sangue e medicina transfusional, com a criação da Sociedade 

Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (SBHH). Em 1965, as normas para 

proteção dos doadores e receptores de sangue foram estabelecidas por iniciativa 

do Ministério da Saúde (MS). Vários fatores contribuiram para melhoria da 

hemoterapia brasileira: as duas guerras mundiais, as guerras da Corréia e do 

Vietnã, o advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em 

pacientes transfundidos, a hemoterapia clínica, fatores econômicos, 

desenvolvimento da genética molecular e terapia celular, renovação de 

equipamentos, automação e computação, e os sistemas da qualidade. A 

ocorrência de casos de AIDS transfusional fez com que inúmeros bancos de 

sangue fossem fechados e condições mínimas de funcionamento exigidas. 

Determinou, assim, o aprimoramento da política nacional de sangue e 

hemoderivados26. 

A Comissão Nacional de Hemoterapia, criada em 1965, juntamente com o 

MS, através de decretos, portarias e resoluções, estabeleceu normas para a 

doação voluntária de sangue e medidas para proteção de doadores e receptores. 
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Nesta época, foram definidas as regras para o fornecimento de matéria prima 

para a indústria de fracionamento plasmático, a importação e exportação de 

sangue e hemoderivados. Destaca-se a implantação de registro oficial dos bancos 

de sangue públicos e privados, a publicação de normas para atendimento a 

doadores e receptores, assim como, a obrigatoriedade dos testes sorológicos 

necessários para segurança transfusional32. 

A Hemoterapia no Brasil, nas décadas de 60 e 70, contava com a 

legislação e normatização, mas a fiscalização ainda era deficiente, pois muitas 

vezes o interesse comercial e lucrativo era priorizado, o que favorecia a falta de 

qualidade. O interesse dos serviços públicos e privados acabava estimulando a 

prática de doação de sangue remunerada e a prática da plasmaférese1 para 

obtenção de matéria prima para as indústrias e hemoderivados33. Por isso, a 

possibilidade da remuneração pela doação de sangue influenciava as camadas 

sociais de baixa renda, que muitas vezes estavam impróprias para doação27. 

O Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados (Pró-Sangue) 

organizou o sistema hemoterápico no Brasil, criou os hemocentros nas principais 

cidades, tendo como diretriz a doação voluntária. Posteriormente, transformou-se 

em Coordenação de Sangue e Hemoderivados, passou do MS para a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e atualmente volta a ser um programa 

ministerial26. 

Na década de 1980, alguns movimentos culminaram na organização do 

sistema brasileiro dos Serviços de Hemoterapia (SH). As relações entre  Brasil e 

França, no Pró-Sangue, intensificaram-se e colaboraram para o surgimento das 

campanhas para a doação de sangue tornar-se voluntária e não mais 

remunerada25. 

A estratégia, naquela época, estava voltada para obtenção de doadores de 

reposição, ou seja, amigos e familiares do receptor sendo altruístas, a exemplo de 

países desenvolvidos. Então, o Brasil passou a ter exclusivamente doadores 

voluntários, que naquela época eram minoria, eis que 80% das doações eram 

remuneradas. Não existiam políticas públicas consistentes, as doações não eram 

                                                             
1-Plasmaférese é um procedimento de obtenção de plasma a partir da coleta de sangue total, 
onde os elementos celulares são removidos e devolvidos ao doador durante a doação. 
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submetidas a uma fiscalização rigorosa e nem havia uma padronização da 

hemorrede brasileira. Com isso, os serviços eram de baixíssima qualidade26. 

Porém, a grande vitória ocorreu com a Constituição Brasileira de 1988, 

que, em seu artigo 199, parágrafo 4º, determinou o veto à comercialização de 

sangue e seus componentes. Entretanto, a regulamentação deste artigo só 

ocorreu em 2002, com a proibição da doação gratificada26. 

Esta legislação define os SH como serviços de saúde, com a função de 

prestar assistência hemoterápica e/ou hematológica, e responsáveis, também, 

pelas  ações de hemovigilância e retrovigilância34. 

Entende-se por hemovigilância o conjunto de ações e procedimentos 

utilizados para monitoramento das reações transfusionais resultantes da terapia 

transfusional e seus componentes, visando melhorar a qualidade dos produtos e 

processos em hemoterapia, aumentando, com isso, a segurança do paciente35. 

A retrovigilância consiste em um processo investigativo, desenvolvido com 

o objetivo de verificar possível transmissão de agentes infecciosos pelo sangue 

através do resgaste do histórico de doações de sangue anteriores de um mesmo 

doador com suspeita de soroconversão, principalmente dos testes laboratoriais e 

da rastreabilidade dos destinos das bolsas coletadas nas doações anteriores36. 

A partir de 2007, a Gerência Geral de Sangue e Outros Tecidos e Órgãos 

(GGSTO/ANVISA) em parceria com demais membros do Serviço Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS), passaram a utilizar o Método de Avaliação de Risco 

Potencial (MARP), de acordo com as informações constantes nos roteiros e/ou 

relatórios das inspeções sanitárias realizadas nos SH brasileiros37. 

Embora a doação remunerada tenha sido suspensa há mais de 25 anos no 

Brasil, ainda existem situações que precisam ser melhoradas. Podemos citar os 

critérios de seleção, captação e educação contínua dos doadores para que a 

doação de sangue seja segura e consciente, além da colaboração da mídia para 

a melhoria e manutenção da qualidade dos doadores e não apenas para 

suprimento dos estoques. A profissionalização dos SH, tanto nos aspectos 

técnicos da coleta, processamento e transfusão dos hemocomponentes, quanto 

na captação e fidelização de doadores, é fundamental para a melhoria constante 
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e a busca de excelência no atendimento, devendo permear a prática profissional 

diária38. 

2.4 HEMOTERAPIA NO SÉCULO XXI 

A hemoterapia é uma área de estudo importante, já que compreende o uso 

de um grande número de recursos humanos e materiais. Visa a produção de 

produtos, serviços e o atendimento aos clientes (usuários, associados, 

contribuintes e consumidores). É formada pelos setores público (hemocentros, 

núcleos e unidades) e privado (serviços de hemoterapia e bancos de sangue)39.  

A transfusão de sangue ou de seus hemocomponentes é o ato final das 

atividades que constituem o ciclo do sangue, portanto, sua segurança depende de 

inúmeros fatores que constituem as suas etapas, desde o recrutamento de 

doadores até sua aplicação, monitorização e avaliação40.  

O procedimento de transfusão é complexo, com risco significativo de 

complicações graves, em razão do sangue possuir características de produto 

biológico. Como a maioria dos tratamentos,  pode provocar complicações que 

podem ocorrer durante ou após a transfusão, que varia desde reações leves até 

reações fatais41,42. Entretanto, como são muitas as reações transfusionais 

evitáveis, o conhecimento da ocorrência dessas reações deve ser considerado 

importante indicador para definir as ações de vigilância sanitária43.  

As reações transfusionais são eventos adversos ou indesejáveis que 

podem ser representadas por qualquer sinal ou sintoma causado pela 

hemotransfusão, podendo ocorrer no início, durante ou após a hemotransfusão, 

tais como:  elevação da temperatura basal em valores iguais ou superiores a 1ºC, 

após iniciada a transfusão; calafrios, com ou sem febre; dor no peito, no 

abdomem ou na região lombar; alterações de pressão arterial; desconforto 

respiratório; náusea, com ou sem vômitos; urticárias, outras alergias cutâneas; 

anafilaxia. Essas reações transfusionais podem ser denominadas agudas ou 

imediatas quando ocorrem durante ou até 24 horas após transfusão recebida, e 

tardias ou mediatas quando surgem depois desse período44.  

A Reação Hemolítica Aguda é caracterizada pela incompatibilidade (ABO). 

É a reação mais grave, podendo levar o cliente ao óbito, devido à hemólise 
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intravascular. Normalmente, isto ocorre devido a erro de identificação, seja ela na 

amostra de sangue para a classificação sanguínea, na rotulação da bolsa, ou na 

identificação do receptor a ser transfundido. Se mais do que 200 ml de sangue 

incompatível for transfundido, eleva-se o risco de uma reação grave. Porém, 

doses menores de 10-15 ml de eritrócitos (ABO) incompatíveis podem produzir 

sinais e sintomas consideráveis44.  

A segurança e qualidade das transfusões de sangue são preocupações 

das autoridades de saúde, dos especialistas, dos clientes e da sociedade para 

qualquer sistema de saúde moderno45.  Apesar do avanço da medicina 

transfusional, as reações transfusionais não relacionadas à transmissão de 

doenças ainda aparecem, como as reações febris e urticariformes e raras reações 

fatais46-49.  

As ações de hemovigilância tem o propósito de controle da cadeia 

transfusional. A rastreabilidade garantida e o registro documental são pilares 

deste processo, os quais devem fazer partes de um sistema de qualidade total. 

Portanto, é de suma importância que a equipe transfusional e/ou o profissional de 

saúde identifiquem qual o tipo de reação transfusional apresentada pelo cliente e 

faça o registro de todas as ações realizadas e ocorrências deste seguimento para 

que sejam realizados os procedimentos adequados em cada caso, já que um 

mesmo sintoma está relacionado a vários tipos de reações.  

A ANVISA, que é responsável pela hemovigilância no Brasil, estabelece 

recomendações criteriosas para garantir a qualidade de todas as transfusões de 

sangue. Os incidentes transfusionais imediatos são classificados em:  
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Quadro 1 -  Classificação dos incidentes transfusionais imediatos. Brasil, 2007 

Tipos de reação Causa principal 

Reação hemolítica Incompatibilidade (ABO) 

Reação alérgica plasmáticas Anticorpo do paciente contra proteínas do doador 

Reação febril não hemolítica 
leucocitária do doador 

Anticorpo do paciente contra antígenos do doador 

Anafilática Anticorpo do paciente contra IgA do plasma do 
doador 

TRALI (lesão pulmonar aguda 
relacionada à transfusão) 

Anticorpo do doador contra leucócitos do paciente 

Hipervolemia Volume excessivo em pacientes com Insuficiência 
Cardiaca Congestiva 

Depleção de plaquetas e fatores 
de coagulação ou distúrbios de 
metabolismo. 

Hipocalcemia, hipercalamia, hipoglicemia, 
hipotermia. São geralmente acompanhadas no 
procedimento de transfusão maçica. 

Contaminação bacteriana Contaminação dos hemocomponentes por bactérias. 
Fonte: ANVISA, 2007 

Os eventos transfusionais tardios são classificados em: hemolítica tardia; 

HBV/hepatite B; HCV/hepatite C; HIV/AIDS; doença de Chagas; sífilis; malária; 

HTLV I/II; doença do enxerto contra o hospedeiro/GVHD; aparecimento de 

anticorpos e irregulares/isoimunização50.  

Segundo publicações recentes, o Concentrado de Hemácias (CH) aparece 

como o hemocomponente mais notificado em reações transfusionais em números 

absolutos, seguido das plaquetas e plasma fresco congelado51. 

Toda coleta de sangue no Brasil é realizada e processada em sistema 

fechado, garantindo maior segurança transfusional. Em todo o sangue doado ou 

doação por aférese, podem ser obtidos: hemocomponentes (hemácias, plaquetas 

e plasma) e hemoderivados (soluções de albumina, imunoglobulinas e 

concentrados de fatores de coagulação), sendo que os hemocomponentes são 

separados por centrifugação diferencial e congelamento, e representam o mesmo 

risco de transmissão de doenças que existia no sangue total de origem52. Após a 

doação de sangue, ocorre o processamento da bolsa para obtenção dos 

hemocomponentes, como CH, Plasma Fresco (PF), Concentrado de Plaquetas 

(CP) e Crioprecipitado, e também testes sorológicos. As bolsas dos 

hemocomponentes só são liberadas para transfusão após resultados negativos 

dos testes sorológicos. Além disso, a instituição precisa participar do controle de 

qualidade externo e interno dos hemocomponentes produzidos, impactando mais 

no valor final de uma transfusão53.  
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Desde 2011, o Teste de Ácido Nucleico (NAT) passou a ser implantado por 

meio do desenvolvimento gradativo de tecnologia nacional, sem importação de 

produtos e com rigorosos processos que garantem a qualidade do sangue. O NAT 

brasileiro é produzido pelo laboratório público Bio-Manguinhos, da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que  desenvolveu a tecnologia para detecção da 

hepatite B54. 

No final de 2013, o MS publicou portaria que tornou obrigatória a realização 

do NAT em todas as bolsas de sangue coletadas no País. A implantação deste 

teste, adicionado aos já existentes (sorológico, imunohematológico e triagem 

clínica de doadores de sangue) complementaram o controle do sangue doado. A 

totalidade do sangue coletado na rede pública, atualmente,  é testada pelo NAT54. 

O SUS oferta, desde a década de 1990, os testes para detecção dos vírus 

das hepatites B e C, HIV, HTLV I/II, Doença de Chagas, Sífilis e Malária, na 

Região Norte. O exame reduz a chamada “janela imunológica” para a 

identificação mais rápida destes vírus54.    

Nos Estados Unidos da América (EUA), e também em outros países, o 

aumento da transfusão sanguínea decorre da alteração do perfil demográfico 

populacional e dos avanços tecnológicos dos procedimentos, daí a necessidade 

do aumento do número de doações55. Pressupõe-se que em um ano ocorram em 

média 22 milhões de transfusões, e, apesar de indicações criteriosas, cerca de 

20% apresentam efeito adverso com variação da gravidade clínica. Este 

procedimento tem implicações na saúde, na logística, adminstrativa  e 

economicamente56,57.    

O uso de hemocomponentes varia de um lugar para outro, porém nos 

países em desenvolvimento, 18% da utilização de hemácias são destinados a 

traumas, taxa que diminui nos países desenvolvidos para 7%, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS)58.  

Outras ocorrências que exigem o uso de hemocomponentes são 

relacionadas ao parto e puerpério em mulheres de regiões mais pobres, onde os 

acessos ao atendimento médico são mais escassos. Na América Latina e Caribe, 

25% das mortes de mulheres durante a gravidez, ou logo depois do parto, 

ocorrem devido a severos sangramentos, sendo necessária a transfusão de 
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sangue para diminuição destes58. Estoques suficientes de sangue também são 

imprecindíveis para evitar mortes de parturientes e recém-nascidos. 

Pacientes com perda de sangue ou anemia sintomática precisam com 

frequência de transfusões de sangue  e/ou hemocomponentes. Apesar da 

transfusão ser uma forma de terapia efetiva, existe o risco de eventos adversos59.  

Logo, as pessoas acometidas por câncer, leucemia, alguns tipos de anemia 

e que realizaram cirurgias de grande porte, podem apresentar complicações 

advindas das doenças, necessitando da terapia transfusional. Estas cirurgias 

podem ocasionar perda de sangue e, com isso, a necessidade de reposição de 

glóbulos vermelhos e/ou de plaquetas. A fabricação de células do sangue na 

medula óssea é afetada pela maioria dos quimioterápicos, levando geralmente à 

queda dos níveis de glóbulos brancos e plaquetas, colocando as pessoas em 

riscos de infecções e sangramentos. Também a utilização de radioterapia em 

grandes extensões do corpo, incluindo os ossos, pode afetar a produção de 

células do sangue, incluindo os clientes que são submetidos a transplantes de 

medula óssea60.   

Devido ao aumento das solicitações das transfusões de sangue, têm sido 

discutidas as indicações desnecessárias e/ou incorretas, através de comitês 

transfusionais formados por profissionais de saúde de diversas especialidades 

para avaliação destes pedidos, minimizando esses problemas.  Porém, nem todas 

as instituições têm estes comitês e alguns não têm conseguido conter os abusos 

das solicitações dos hemocomponentes, mesmo sendo um procedimento 

arriscado para os receptores e com custos elevados para as instituições 

hospitalares e operadoras de planos de saúde. Auditores com conhecimentos 

específicos poderão contribuir neste controle, melhorando os resultados a curto e 

longo prazo para todos os atores envolvidos61.   

O substituto ideal para o sangue humano é o produto que realize 

completamente a função do componente, seja de fácil obtenção, possa ser 

estocado por longos períodos e facilmente transportado, não transmita agentes 

infecciosos e não cause nenhuma reação adversa. O desafio da hemoterapia é 

preparar um produto que não traga nenhum agravo ao organismo. Ainda não se 

chegou a esse ponto, mas alguns medicamentos e técnicas estão sendo 
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adotados, como o uso de fatores de crescimento (eritropoietina, trombopoietina), 

que tem contribuído para a redução das transfusões, principalmente em clientes 

nefropatas, que necessitam de hemodiálise periódica5.  

Embora a terapia celular tenha se iniciado no século passado, o avanço 

dos estudos da nova técnica está relacionado a vários fatores: baixo número de 

doadores; validade limitada dos componentes; necessidade de compatibilidade 

em clientes aloimunizados; avanço de doenças transmissíveis pelo sangue; 

eventos adversos da transfusão; questões religiosas. Na década de 1990, foi 

introduzida de forma sistêmica a coleta de células-tronco do sangue periférico e 

de linfócitos, como importantes terapias para uma vasta quantidade de doenças5. 

O século XXI inicia-se com a possibilidade de estabelecer as bases da 

medicina regenerativa, devido às propriedades das células-tronco embrionárias e 

células-tronco do indivíduo adulto, que são capazes de regenerar todas as células 

e tecidos corporais. Hoje é possível armazenar o cordão umbilical no momento do 

parto, pois nele se encontra um grande número de células-tronco 

hematopoiéticas, e, em caso de necessidade de transplante de medula em 

qualquer fase da vida, essas células do cordão ficariam imediatamente 

disponíveis e não haveria necessidade de localizar o doador compatível para 

submetê-lo à retirada da medula óssea5.  

Três tipos de sangue artificial estão em fase de testes. Os cientistas 

sonham produzir um tipo que seja universal, acessível em grande escala, livre de 

contaminação e com tempo de armazenamento superior aos 35 dias que, 

normalmente dura o sangue natural nos bancos de sangue. São todos injetáveis, 

como na transfusão normal. O primeiro é feito à base de hemoglobina humana, o 

segundo à base de hemoglobina bovina e essa substância é extraída do sangue 

natural e modificada com outros compostos químicos para eliminar eventos 

adversos. O terceiro tipo é realizado à base de perfluorocarbonos (PFC), um 

composto químico sintético à base de flúor que pode desempenhar papel idêntico 

da hemoglobina na corrente sanguínea. Pode ser promissor, porém nenhum tipo 

de sangue artificial parece servir para constantes transfusões, por não possuir 

todos os componentes do sangue natural. Portanto, os bancos de sangue 

continuarão dependendo das doações5. 
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2.5 A ENFERMAGEM NA HEMOTERAPIA 

O papel da enfermagem em hemoterapia era irrelevante no passado e os 

serviços prestados eram realizados por técnico de laboratórios. Nas últimas 

décadas, principalmente a partir dos anos 1990, houve várias mudanças em 

relação à prática assistencial em hemoterapia. A presença do profissional com 

conhecimento específico na área de atuação tornou-se fundamental. A 

enfermagem não ficou alheia à mudança e passou a desenvolver atividades em 

várias áreas. A Resolução nº 306/2006, do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), determina, em seu artigo 1º, como competências e atribuições do 

enfermeiro em hemoterapia, entre outras, que ele possa assistir integralmente aos 

doadores, receptores e suas famílias, promovendo ações preventivas, educativas 

e curativas entre receptores, familiares e doadores; realizar triagem clínica para 

avaliação de doadores e receptores; além das ações relacionadas à supervisão e 

controle da equipe de enfermagem62.  

O ciclo do sangue é composto de várias etapas: captação de doadores, 

triagem clínica, triagem hematológica, coleta de sangue do doador, 

fracionamento, testes sorológicos e imunohematológicos, distribuição, 

armazenamento e processo transfusional63. 

A captação é onde inicia a sensibilização do doador quanto à importância 

deste ato. O enfermeiro atua esclarecendo dúvidas, minimizando os seus maiores 

medos e proporcionando segurança. A triagem clínica do doador é o momento em 

que as enfermeiras que realizam a Triagem Clínica (TC) atuam com base nas 

propostas do MS, aplicando questionário individual com abordagem sobre a 

saúde atual e passada do candidato à doação de sangue, seus hábitos, estilo de 

vida, questionamentos, situações clínicas e comportamentais para avaliação dos 

mesmos, visando à proteção de possíveis riscos à doação de sangue e dos 

receptores dos hemocomponentes. Esta avaliação é baseada nos critérios 

mensuráveis que compõem esta TC, juntamente com os critérios subjetivos deste 

candidato, para obtenção do resultado que poderá ser de aptidão  ou inaptidão 

para a doação64. 

Na triagem hematológica, são verificados o peso corporal, que deve ser 

superior a 50 kg, a temperatura corporal e a dosagem da hemoglobina ou 
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hematócrito. O enfermeiro exerce a função de organização, avaliação das 

técnicas e planejamento65. 

Depois, a coleta de sangue é processada pela equipe de enfermagem e/ou 

laboratório. Na sala de coleta, o enfermeiro trabalha principalmente em atividades 

de supervisão e de liderança, garantindo a qualidade do sangue doado e visando 

à segurança do doador. Podem ocorrer reações adversas em gravidade variável 

durante ou ao final do procedimento de coleta de sangue66.    

Finalmente, ocorre a hemotransfusão, um processo que mesmo com 

indicação, precisa de administração correta, respeitando as normas técnicas 

preconizadas, pois envolve riscos sanitários. O trabalho do enfermeiro e da sua 

equipe na sala de transfusão, ou à beira do leito do cliente receptor de 

hemocomponentes está relacionado com várias atividades. A atuação vai desde o 

critério com as anotações referentes ao procedimento, como, por exemplo, 

conferência da identificação do cliente, do hemocomponente prescrito, do número 

e validade da bolsa até o acompanhamento das atividades realizadas pela sua 

equipe e atenção especial aos minutos iniciais do procedimento transfusional, 

quando podem ocorrer intercorrências, algumas vezes graves. Para tanto, se faz 

necessária a capacitação específica em hemoterapia, para assegurar a qualidade 

dos serviços e produtos oferecidos. Somente o cuidado do profissional e o 

compromisso com a excelência permitirão a segurança necessária para a 

condução do complexo procedimento, diminuindo riscos potenciais inerentes à 

transfusão67. 

Para alcançar metas, é necessário que o enfermeiro de Hemoterapia 

desenvolva ações para promoção da qualidade e garantia da produção de 

serviços realizados e prestados. Dentre as várias atividades, é sua função 

também reconhecer a população de doadores onde desenvolve suas atividades, 

conscientizar a população de doadores sobre a importância de realizar o cadastro 

de medula óssea, verificar a produção de hemocomponentes a partir das doações 

realizadas; entre outros39,67. Trata-se de um trabalho árduo e extenso, e, no intuito 

de que seja realizado, o enfermeiro de hemoterapia precisa reconhecer as 

características do local onde está inserido, para identificar e solucionar os 

problemas existentes e traçar metas de trabalho. 
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A enfermagem conquistou um espaço significativo na hemoterapia e 

participa de maneira expressiva da equipe multidisciplinar, desenvolve diversas 

atividades relacionadas com o doador de sangue e presta cuidado ao cliente 

durante o período pré, intra e pós-transfusional. 

2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS 

O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), 

que não precisa de um profissional específico para fazê-lo, sendo importante em 

todos os encontros do serviço de saúde. É uma postura ética, que envolve a 

escuta do cliente em suas queixas no processo de saúde e adoecimento, com o 

compromisso pela resolução destas, através da ativação de redes de 

compartilhamento de saberes. Portanto, é uma relação humanizada, que pode 

intervir positivamente no estado de saúde do cliente e da coletividade. Acolher é 

um comprometimento de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram 

os serviços de saúde68. A PNH do SUS estabelece o acolhimento como um dos 

processos constitutivos das práticas de produção e promoção da saúde69.   

Visando à proteção do doador e receptor, o MS elaborou legislação 

específica, em que listou os regulamentos para o desenvolvimento das atividades. 

A Resolução de Direção Colegiada – RDC 57 de 17/12/2010 pela ANVISA, 

estabeleceu os requisitos mínimos para os serviços que desenvolvem atividades 

relacionadas ao ciclo produtivo do sangue, desde a coleta até a transfusão. A 

Portaria MS nº1. 353, de 13 de junho de 2011, aprovou o Regulamento Técnico 

para Procedimentos Hemoterápicos(RTPH), de acordo com os princípios e 

diretrizes da Política Nacional do Sangue70. A Portaria nº2. 712 de 12 de 

novembro de 2013 redefiniu este regulamento71. 

No Brasil, a doação de sangue é voluntária, anônima, altruísta e não 

remunerada. Entende-se por anonimato de doação a garantia de que nem os 

receptores saibam de qual doador veio o sangue que ele recebeu, nem os 

doadores saibam o nome de quem foi transfundido com componentes obtidos a 

partir da doação, exceto em situações tecnicamente justificadas47. O MS em 2013 

reduziu a idade mínima de 18 para 16 anos (com autorização do responsável) e 

aumentou a idade máxima para 69 anos, sendo que a idade máxima para a 
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primeira doação é até 60 anos, para que aumente para 8,7 milhões de novos 

voluntários71.  

Assim, todos os órgãos ou entidades de caráter público ou privado 

precisam observar este regulamento para execução das atividades 

hemoterápicas. Desse modo, o enfermeiro atua nos serviços de hemoterapia 

desenvolvendo o papel assistencial e gerencial, assegurando a qualidade do 

sangue e hemocomponentes, oferecendo acolhimento aos clientes, educação 

continuada da equipe, além de toda logística dos procedimentos8.  

A transfusão de hemocomponentes e hemoderivados quando 

criteriosamente avaliada e corretamente indicada é uma terapia eficaz, porém, 

não está livre de riscos. Complicações relacionadas à terapia transfusional podem 

ocorrer e algumas delas podem trazer sérios prejuízos aos clientes, inclusive 

fatais. Isto inclui o tipo de componente que está sendo transfundido, as 

características do cliente e suas condições clínicas, o uso de equipamentos 

inadequados, as soluções endovenosas incompatíveis, os procedimentos 

inadequados e erros ou omissões por parte da equipe que presta cuidados aos 

clientes. Embora algumas reações sejam inevitáveis, a maioria das reações 

ocorre devido ao erro humano66. 

A regulamentação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 

Derivados é feita por resoluções, portarias, leis e decretos, que por sua vez 

regulamentam as leis. 

No Brasil, no período científico, os pioneiros eram os cirurgiões do Rio de 

Janeiro nos anos de 1920, que já organizavam serviços de hemoterapia mesmo 

de forma simplória26. O surgimento da hemoterapia como questão política pública 

e de interesse social foi incentivada devido à contestação do sistema de saúde 

vigente por motivo da contaminação sanguínea, já que as doenças transfusionais 

(na época a Doença de Chagas) estavam ligadas às doações remuneradas72. 

Em 1950, foi instituída a primeira Lei Federal Nº 1.075, de 27/03/1950, que 

tratava do sangue. Incentivou a doação e determinou que todo funcionário 

público, civil ou militar, que doasse sangue “voluntariamente”, teria o seu dia de 

trabalho abonado73. Já os doadores que não fossem funcionários públicos, os 

seus nomes seriam incluídos entre os que prestavam serviços relevantes à 
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sociedade e à Pátria. Portanto, a idéia de comércio já existia, na troca da doação 

pelo benefício do abono do dia do trabalho e não pela doação como ato de 

solidariedade. Esta foi a única lei que tratava do sangue até 1964. As doações de 

sangue nos bancos de sangue privados tornaram o sangue um produto lucrativo, 

já que faltava fiscalização, havendo doações voluntária e remunerada23,74. 

Na década de 1960, ocorreram no Brasil problemas graves causando 

preocupação na OMS, e em 1969, foi dada uma missão ao professor Pierri Cazal, 

da França, com experiência em problemas relacionados ao sangue, para 

avaliação dos SH. Após visitas a vários serviços hemoterápicos considerados de 

baixa qualificação técnico-científica, nos quais 70% dos doadores eram 

remunerados, foi indicada a necessidade de reformulação das políticas 

relacionadas com a hemoterapia nacional75. 

O Golpe Militar de 1964 trouxe ao governo a preocupação em manter 

estoque de sangue para uma possível necessidade, caso houvesse conflito 

armado. Assim foi criada a Associação Brasileira de Doadores Voluntários 

(ABDVS), sendo instituído o dia 25 de novembro como o Dia Nacional de Doador 

de Sangue, através do decreto Lei nº53.988, de 30/06/196476.  

A Comiissão Nacional de Hemoterapia, criada em 1965, responsável por 

grande parte da legislação do setor hemoterápico, está em vigor até hoje, e 

também trouxe as bases da Política Nacional de Sangue, através da Lei nº 4.701, 

de 28/06/6513,63. 

No final da década de 1960, mais de 50% dos hemofílicos estavam 

contaminados com hepatite B. A diminuição dos casos de hepatite pós 

transfusional só aconteceu após a introdução dos testes no início de 197064. 

Nas décadas de 1960 e 1970, apesar da hemoterapia ter legislação e 

normatização adequadas, eram visíveis a desigualdade da qualidade dos serviços 

prestados e a desorganização do sistema, principalmente pela falta de 

fiscalização dos serviços de hemoterapia. Precisava, portanto, de uma política de 

sangue consistente para suprir estas necessidades26. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 o interesse mercantil também 

caracterizou a questão do sangue e a população não tinha direito à segurança 
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transfusional. A indústria de hemoderivados e a SBHH eram contrários à proibição 

do comércio do sangue72. 

Alguns fatores determinantes justificavam este posicionamento contrário à 

proibição por parte da indústria de hemoderivado, e podem ser exemplificados 

pelas práticas hemoterápicas existentes no Brasil, como o fato das bolsas 

utilizadas para a doação de sangue serem importadas devido à qualidade, sem 

regulamentação nacional para a sua fabricação e, empresas de pequeno porte 

passaram a fabricar e comercializar essas bolsas, em substituição às importadas, 

porém com qualidade questionável devido ao baixo preço72. 

O impacto da AIDS, o “medo do sangue”, e o olhar para a confiabilidade 

dos serviços contribuíram para a politização da opinião pública e para o 

surgimento de diversos movimentos sociais em torno de reformas sanitárias, de 

novas propostas para a política de saúde. A necessidade de fortalecer a 

segurança favoreceu as mudanças nas políticas de sangue, principalmente no 

que diz respeito ao controle e segurança das práticas transfusionais72. 

O movimento sanitário para transformação do sistema de saúde e das 

condições de saúde da população brasileira e a luta pela Reforma Sanitária, 

partiu das classes trabalhadoras e populares, com adesão dos acadêmicos de 

medicina e alguns profissionais da saúde, parlamentares, líderes políticos e 

sindicais, interressados em um sistema de saúde universal, equânime, acessível 

e democrático, impedindo a sua mercantilização77. 

Em 1980, foi criado o PRÓ-SANGUE, através de articulação entre os 

órgãos dos Ministérios da Saúde e Planejamento, com o objetivo de planejar um 

sistema hemoterápico com elevados conceitos de segurança e qualidade, tendo 

como prioridades sistematizar a doação voluntária, organizar e definir a rede de 

instituições ligadas às práticas hemoterápicas, normalizar a distribuição de 

sangue e derivados, disciplinar a industrialização e a comercialização de 

hemoderivados, promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, 

e instituir o controle de qualidade e a fiscalização. Foi com esta política pública 

que surgiram propostas de centralizações, através da implantação dos 

hemocentros distribuídos em todas as capitais dos estados72,74. 
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Até o período de 1985/1987, a questão do sangue e hemoderivados era 

mal gerenciada, sem normatização e fiscalização governamental. Com o 

aparecimento da AIDS, essas questões repercutiram e foram determinantes para 

a “politização do sangue” e a pressão da sociedade civil para uma reorganização 

da política nacional de saúde e definição de políticas nacional e estadual de 

sangue. Por isso, Rio de Janeiro e São Paulo, nesse período, definiram políticas 

estaduais com proibição de doação remunerada e obrigatoriedade do teste anti-

HIV no sangue usado para fins hemoterápicos74. 

A maioria dos bancos de sangue ainda apresentava irregularidades, desde 

a não realização dos exames sorológicos ou a triagem inadequada dos doadores, 

até mesmo condições consideradas impróprias para o armazenamento do sangue 

e, ainda, funcionamento sem o respectivo alvará. Em decorrência destas 

situações, vários serviços foram interditados neste período. 

De acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Sangue e 

Hemoderivados (PLANASHE), atualmente denominada como Coordenação de 

Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde (COSAH), em 20 de julho de 

1987, foi criado em Santa Catarina o Centro de Hematologia e Hemoterapia 

(HEMOSC), através do Decreto – Lei Estadual nº 272, tendo como objetivo 

principal prestar atendimento hemoterápico de qualidade à população desta 

região, bem como dar assistência aos clientes portadores de doenças 

hematológicas (hemofilia e hemoglobinopatias). O PLANASHE tem, praticamente, 

as mesmas diretrizes do PRÓ – SANGUE78. 

Atualmente, no Brasil, existe uma rede de serviços públicos orientada a 

partir das normas estabelecidas pela GGSTO da ANVISA. 

Com a politização do sangue, a repercussão da problemática foi grande 

sobre a questão hemoterápica, levando às discussões prévias sobre a Reforma 

Sanitária e também na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, 

onde compareceram representantes de diversos segmentos da sociedade. Nesta 

ocasião, foi debatida a saúde em um conceito ampliado e como um direito 

universal, sendo resultante das condições de vida, lazer, alimentação, acesso e 

posse da terra, transporte, emprego e moradia72,79. 
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Foram incorporadas pela Constituição Federal de 1988 as propostas da 

Reforma Sanitária e as do relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde. Na 

política de sangue e hemoderivados definiu-se que “é dever do Estado prover os 

meios para atendimento hematológico e hemoterápico de acesso universal e de 

boa qualidade”e “dever do cidadão cooperar com o Estado na consecução desta 

finalidade” tendo como objetivos a doação voluntária de sangue, a formação de 

recursos humanos, o desenvolvimento tecnológico, o controle de qualidade e a 

vigilância sanitária80:9.  

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 199 inciso 4º, rege o 

seguinte:  

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 qualquer tipo de comercialização81:9.  

A Lei 7.649 de 25/01/1988 foi elaborada pela Divisão de Sangue e 

Hemoderivados do Ministério da Saúde e criou o PLANASHE, que articulava ação 

de quatro Ministérios (Previdência e Assistência Social, Trabalho, Educação e 

Ciência e Tecnologia) e era associado ao Banco Mundial como forma de garantir 

fundos. Com a finalidade de desenvolver um sistema hemoterápico eficiente, este 

plano era mais complexo e detalhado que o Pró-Sangue e tinha como proposta, 

entre outras ações, a necessidade de garantir a autonomia ao sistema de sangue 

e a avaliação periódica do programa pelos coordenadores regionais e diretores 

dos hemocentros72. 

O PLANASHE destaca que sua elaboração seguia influência do modelo de 

organização apresentada pelo SUS, que propunha a integração dos serviços 

oficiais e descentralização das decisões administrativas e financeiras. Assim, 

representou uma mudança geral nos SH no Brasil74. 

A busca constante pela qualidade nos serviços hemoterápicos exigiu uma 

legislação mais rigorosa, trazendo, para tanto, a Portaria nº 1376/93, que 

determinava normas técnicas para coleta, processamento e distribuição de 

sangue. Posteriormente, a Portaria nº 121/95 respondia a necessidade de cumprir 
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as etapas de controle de qualidade do sangue, introduzindo gradativamente 

diversos exames sorológicos na análise de sangue humano para doação23. 

Com atraso de 13 anos, a Lei 10.205 de 21/03/2001 regulamenta o § 4º do 

art. 199 da Constituição Federal de 1988. Conhecida e considerada como Lei do 

Sangue, referese à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação 

do sangue, seus componentes e derivados e estabelece o ordenamento 

institucional imprecindível à execução adequada dessas atividades33.  

Esta lei definiu a hemoterapia como especialidade médica, estruturada e 

subsidiária de ações médico-sanitárias corretivas e preventivas de agravo ao 

bem-estar individual e coletivo, integrando, indissoluvelmente, o processo de 

assistência à saúde. Neste aspecto, aparece a preocupação em tornar explícita a 

integração da política de sangue ao social26. 

Por necessidade de atualização da política de sangue, foi publicada em 

2003, cumprindo determinações do MS, uma RDC nº 153, de 14 de julho de 2004, 

que traz pela primeira vez as regulamentações sobre o Transplante de Medula 

Óssea. Está em discussão agora o projeto de nova RDC que reorganiza as 

práticas da política pública de hemoterapia brasileira72. 

A RDC nº 153/ 2004 explica que todos os profissionais que atuam na área 

da hemoterapia devem seguir as ações norteadas pelas determinações desta 

Resolução, que traz o regulamento técnico para os procedimentos hemoterápicos. 

Neste regulamento, são previstos procedimentos para a coleta, processamento, 

testagem, armazenamento, transporte, controle de qualidade e uso humano do 

sangue e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da 

placenta e da medula óssea23. 

A legislação preconiza para o doador que a doação de sangue deve ser 

voluntária, anônima e não remunerada, direta ou indiretamente. O sigilo das 

informações fornecidas pelo doador antes, durante e depois do processo de 

doação de sangue deve ser absolutamente preservado. Todo candidato à doação 

de sangue deve assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

na qual declara expressamente consentir em doar o seu sangue para utilização 

em qualquer cliente que dele necessite e consentir, também, na realização de 

todos os testes de laboratório exigido pelas leis e normas técnicas vigentes. O 
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doador deve, ainda, consentir que seu nome seja incorporado a um arquivo de 

doadores potenciais, se for o caso. A legislação determina, também, a 

obrigatoriedade da entrega ao candidato à doação, de material informativo sobre 

as condições básicas para a doação e sobre as doenças transmissíveis pelo 

sangue. Esse material deve também mostrar ao candidato a importância de suas 

respostas na triagem clínica e os riscos de transmissão de enfermidades 

infecciosas pela terapia transfusional23. 

O descumprimento das normas estabelecidas nessa Resolução constitui 

infração sanitária, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei nº 6.437, 

de 20 de agosto de 1977. O serviço de hemoterapia deve estabelecer um 

programa de controle de qualidade interno e participar de programas de controle 

de qualidade externos, para assegurar que as normas e os procedimentos sejam 

apropriadamente executados53.  

A RDC nº 153/2004 foi substituída pelas RDC Nº 57 e Nº 56, de dezembro 

de 2010. A RDC Nº 57 determina o Regulamento Sanitário para serviços que 

executam atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano, 

componentes e procedimentos transfusionais; a RDC Nº 56/2010, por sua vez, 

determina o Regulamento Sanitário para o funcionamento dos laboratórios de 

células progenitoras hematopoéticas82.  

Em 2011, o MS aprovou o Regulamento Técnico, pela Portaria Nº 1.353, de 

13 de junho de 2011, visando regulamentar toda atividade hemoterápica no país, 

nos serviços públicos ou privados, de acordo com os príncípios e diretrizes da 

Política Nacional de Sangue e Hemoderivados (PNSH)37.  

Logo, novas resoluções foram necessárias para acompanhar a evolução 

dos serviços hemoterápicos nas suas diversas atividades, e a atuação dos 

profissionais nas diferentes categorias, exigindo o cumprimento das legislações, 

com o objetivo de minimizar os erros e melhorar a qualidade desses serviços. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este estudo toma como referência a educação dialógica de Paulo Freire e 

o conceito de autonomia voltada para o autocuidado de Orem, que contribuem 

para a elucidação e discussão dos dados pesquisados.  

3.1 PAULO FREIRE 

O conceito da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, trata de uma 

prática educativa no processo ensino-aprendizagem, focada no desenvolvimento 

da autonomia de educadores e educando. 

O educador brasileiro Paulo Réglus Neves Freire, pernambucando, nascido 

em 19 de setembro de 1921 e falecido em 1997, foi graduado pela Faculdade de 

Direito de Recife, professor da Língua Portuguesa e depois, de História e Filosofia 

da Educação naquela universidade. Seu trabalho de educação identificou a 

alfabetização pautada na conscientização da leitura e escrita para que os 

oprimidos se libertassem dos opressores, expresso em sua mais famosa obra, a 

Pedagogia do Oprimido,  que o fez ser exilado no período da ditadura militar. 

Posteriormente, tornou-se secretário de educação no município de São Paulo, e 

sua metodologia foi usada em campanhas de alfabetização. Foi autor de várias 

obras,e sua última publicação foi Pedagogia da Autonomia: saberes necessários 

à prática educativa83. O autor preconizava a importância da problematização, 

junção dos saberes, valorizando o saber do educando, da criação e recriação do 

mundo, acreditando que aprender a mudar uma realidade é possível84. 

Na década de 1980, a educação em saúde mostrava o controle 

comportamental populacional e o enfermeiro como educador, com métodos e 

discursos educacionais tradicionais, evidenciando seu poder de professor16. 

Após esse período, as práticas educacionais em saúde sofreram alterações 

de valores e costumes, pois a educação, atualmente, vai além do campo da 

informação. Deve-se adotar comportamentos novos, uma vez que o processo 

educativo trabalha com história de vida, crenças e valores, com a subjetividade do 

sujeito, que precisa de soluções socioculturais, o que, algumas vezes, não é 

levado em conta. Educar é, então, transformar, construir e reconstruir saberes, de 
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forma contínua, com a participação dos educandos e educador, igualmente 

sujeitos do processo84. 

No entanto, a concretização das novas práticas de educação em saúde 

ainda é considerada um desafio para os profissionais, o que pode ser justificado 

pelas dificuldades de superação de um modelo biologicista e mecanicista por 

outro mais complexo, voltado para humanização, integralidade e inclusão da 

participação dos trabalhadores da saúde e usuários85. 

Na obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire narra uma compreensão 

ético-crítico-política da educação, evidenciando o diálogo como facilitador da 

conscientização, com o objetivo de formar cidadãos transformadores da ordem 

social, econômica e política; com respeito, escuta, empatia, humildade, 

humanização, valorização das crenças, valores e saberes dos educandos, para 

produção e troca de novos conhecimentos e conquista  da autonomia84. 

Nesta mesma obra, o autor diz que ensinar não é transferir conhecimento 

nem conteúdo, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção 

e, complementa: quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender; assim como aprender  não é memorizar o perfil do conteúdo transferido 

no discurso vertical do professor.  A prática educativa é afetividade, capacidade 

científica e domínio técnico a serviço da mudança84. 

O compartilhamento dos saberes resulta de um processo de cuidado 

individualizado no qual os saberes do cuidador e do ser cuidado são importantes 

Neste caso, a pretensão será com os clientes submetidos à terapia transfusional 

ambulatorial do HUAP . A mudança do pensar e fazer da enfermagem no âmbito 

da educação popular em saúde resgata seu poder educativo ao da pessoa como 

cidadã ciente e participativa de sua condição de vida. É uma proposta de diálogo 

formada de prática e saberes como resultado e se insere no contexto da 

humanização do atendimento, porque o cliente, que antes era tratado só pela 

doença do seu corpo, passará a ter um tratamento integral, o que poderá 

contribuir para melhoria da qualidade de vida dos envolvidos86. 

Neste sentido, o profissional deverá ter capacidade de adquirir 

conhecimentos novos, habilidades, compromissos éticos, sociais e da cidadania87. 
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O processo educativo na saúde não é um simples ato de ensinar, porque, 

se antes o cliente era passivo, atualmente este processo de cuidar em saúde é 

dinâmico e deverá ter participação do cuidador e/ou cliente. O processo de 

educar-cuidar acontece em uma relação bilateral e humana88. 

Este saber integra a teoria com a prática profissional, e, neste caso 

especial do enfermeiro, deve proporcionar para os clientes uma educação de 

acordo com a sua rotina, voltada para a promoção, prevenção ou recuperação da 

saúde, com discurso transformador e com a participação ativa, crítica e 

questionadora do cliente88. 

A associação do cuidar e educar com possibilidade de diversificação dos 

conhecimentos é fundamental para que sejam construídos, desconstruídos e 

adaptados às necessidades individuais e coletivas. Com isso, o cliente se sentirá 

valorizado ao saber que a sua história, seu saber, não foi ignorado e, sim, 

valorizado e transformado em estudo científico89. 

A Pedagogia do Oprimido, método de conscientização, pode ser chamado 

de método pedagógico, eis que procura fornecer ao homem oportunidade de 

redescobrir-se, através da retomada reflexiva do próprio processo.  Esta 

pedagogia faz da opressão e de suas causas objetos da reflexão dos oprimidos, 

que facilitarão o seu engajamento necessário para conseguir sua libertação. 

Enquanto na concepção “bancária” o educador vai “enchendo” os educandos de 

conteúdos impostos, na prática problematizadora, os educandos vão 

desenvolvendo seu poder de captação e de compreensão do mundo e da sua 

relação com ele,  não mais como uma realidade estática, e sim como uma 

realidade em transformação. Os homens vão percebendo criticamente como 

estão sendo no mundo com que e em que se acham. A libertação estimula a 

criatividade, a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade da 

transformação criadora90:94. 

Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. Este mundo 

pronunciado se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, exigindo deles 

novo pronunciar. Os homens não se fazem no silêncio, e sim na palavra, no 

trabalho e na ação-reflexão, que é direito de todos. Não há ignorantes absolutos, 

nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais90. 
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A autêntica educação não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A 

com B. O mundo impressiona e desafia uns aos outros, levando a visões ou 

pontos de vista sobre ele, com anseios, dúvidas, tremores de esperanças ou 

desesperanças com temas significativos, que constituirão o conteúdo 

programático da educação. A ação educativa e política não pode prescindir do 

conhecimento crítico dessa situação, não pode se fazer “bancária” ou pregar no 

deserto. Através de sua permanente ação transformadora da realidade, os 

homens criam a história e se fazem seres histórico-sociais90. 

A pedagogia defendida por Freire, por ser um método de alfabetização, tem 

como ideia toda amplitude humana da educação como prática da liberdade. 

Método este que não ensina a repetir palavras, apenas coloca o alfabetizando em 

condições de poder re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, para 

saber e poder dizer a sua palavra90. 

Os enfermeiros exercem atividades de educação em saúde nos diferentes 

cenários assistenciais e hospitalares. Independente do local, contexto e nível de 

atenção em saúde, é importante que ocorra uma verticalização do saber. Os 

profissionais de saúde devem incentivar nos clientes que frequentam os serviços 

de saúde a necessidade de construir e transformar um saber em favor de si 

próprio, isto é, com respeito e ética, e, com isso, conquistar a sua autonomia84. 

Desta forma,a comunicação dialógica entre profissionais, clientes e 

familiares será favorecida, com reflexão dos problemas que os afligem e 

preocupam, como saúde e outros, e com isso encorajá-los e auxiliá-los no 

enfrentamento, para melhoria da qualidade de vida. Portanto, essa prática 

educativa deve ser estimulada, para que todos os setores possam usufruir das 

propostas de mudanças transformadoras e concretas a partir de construções e 

reconstruções entre os sujeitos desse processo, que são os enfermeiros, clientes 

e familiares. 

O enfermeiro, junto com outros profissionais, é responsável pela 

assistência ao ser humano, visando a sua independência, valorizando-o como um 

todo, oferecendo cuidados preventivos, curativos e de reabilitação, para que o 

cliente participe ativamente no seu cuidado. No campo da enfermagem, o termo 

autocuidado foi mencionado pela primeira vez em 1958, quando a enfermeira 
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Dorothea Elisabeth Orem passou a refletir sobre a necessidade de auxílio de 

enfermagem aos indivíduos, que poderiam ser ajudados pela mesma91. 

3.2 TEORIA GERAL DE OREM 

Na Teoria Geral de Enfermagem de Orem, autocuidado é a prática de 

atividades que o sujeito realiza em benefício próprio, para manutenção da vida, da 

saúde e do bem estar. Atividades estas que estão direcionadas com as ações de 

autocuidado, podendo ser afetadas por fatores condicionantes básicos92. 

Esta teoria define o autocuidado como uma necessidade universal dos 

seres humanos, com propósito, padrão e sequência para alcançar resultados e 

metas93.  

O autocuidado é definido pela influência do meio no qual o indivíduo vive e 

pela própria necessidade cultural, que a enfermagem ajuda. Nos serviços de 

saúde, a partir do momento em que o indivíduo está impossibilitado de assumir 

integralmente o autocuidado, cabe ao enfermeiro prover a assistência necessária 

para suprir suas demandas físicas, orgânicas e psíquicas94. 

Baseada neste contexto, Orem desenvolveu a teoria  geral de enfermagem 

do déficit do autocuidado, que é composta de três teorias inter-relacionadas: 

Teoria do Autocuidado, Teoria do Déficit do Autocuidado e a Teoria dos Sistemas 

de Enfermagem95. 

Esta teoria de enfermagem vai proporcionar o desenvolvimento do 

indivíduo/família/comunidade nas ações de autocuidado. Dorothea Orem é uma 

teórica de enfermagem que está contribuindo significamente com a construção de 

uma base conceitual que amplia os conhecimentos de enfermagem91. 

Para compreensão da teoria do autocuidado é importante definir os 

conceitos relacionados com autocuidado, ação de autocuidado, fatores 

condicionantes básicos e demanda terapêutica de autocuidado. O autocuidado é 

quando o indivíduo pratica uma atividade em seu próprio benefício, para 

manutenção da vida, saúde e bem estar; ação de autocuidado é a capacidade de 

comprometer-se no autocuidado; fatores condicionantes básicos são: idade, sexo, 

estado de desenvolvimento, estado de saúde, a orientação sócio-cultural e os 

fatores do sistema de atendimento de saúde; demanda terapêutica de 
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autocuidado é a soma de medidas de autocuidado importantes e necessários ao 

indivíduo. Trata-se de um conjunto de atividades solicitados para o atendimento 

aos requesitos de autocuidados universais, de desenvolvimento e desvio de 

saúde95. 

Os requisitos universais são comuns aos seres humanos, colaborando para 

o seu funcionamento, são ligados aos processos da vida e manutenção da 

integridade da estrutura e funcionamento humano. Já os de desenvolvimento 

acontecem quando precisam de adaptação às alterações que surgem na vida dos 

indivíduos. Os requisitos por desvio de saúde ocorrem quando este indivíduo é 

acometido por processo patológico e precisa adaptar-se a esta nova situação96. 

O autocuidado aplicado, neste caso, aos clientes submetidos à terapia 

transfusional, está relacionado aos requisitos para o autocuidado por desvio de 

saúde, uma vez que o cliente foi acometido por determinada doença, levando à 

necessidade da busca pela conscientização, e atenção aos efeitos e resultados 

de condições e estados patológicos que modificaram não só a sua vida como da 

família, precisando da aceitação de si mesmo, por estar num estado especial de 

saúde, e aprendizado da vida nesta nova condição96. 

Nesse sentido, concebe-se a orientação de enfermagem como uma 

importante ferramenta na comunicação com os clientes que estejam enfrentando 

alterações nos  padrões de autocuidado por terem sido acometidos por 

determinada doença. 

Com esta teoria, a visão do enfermeiro como o outro eu do cliente deve 

servir de base, para que qualquer indivíduo que está exercendo o papel de 

cuidador possa ser considerado o outro eu deste cliente, daí o destaque e 

importância da família neste contexto95. 

Na teoria do déficit de autocuidado, o déficit ocorre quando o ser humano 

se encontra limitado para prover autocuidado sistemático, precisando de ajuda de 

enfermagem. Caracteriza a essência da teoria geral de enfermagem de Orem, 

pois facilita a identificação da necessidade de enfermagem.  Justifica-se quando o 

indivíduo encontra-se incapacitado ou limitado para prover autocuidado contínuo 

e de forma eficaz96. 
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Cinco métodos de ajuda no déficit de autocuidado são identificados com 

essa teoria: Agir ou fazer para o outro, guiar o outro, apoiar o outro (física ou 

psicologicamente), proporcionar um ambiente para o desenvolvimento pessoal e 

ensinar o outro. Dessa forma, o enfermeiro poderá auxiliar os clientes submetidos 

à terapia transfusional usando um ou todos esses métodos para prestar uma 

assistência voltada para o autocuidado. 

A teoria de sistemas de enfermagem é dividida em: sistema totalmente 

compensatório, quando o indivíduo está sem condições de cuidar de si próprio, 

então o enfermeiro presta assistência, substituindo-o, sendo satisfatório para ele; 

sistema parcialmente compensatório, quando ambos participam na realização de 

ações terapêuticas de autocuidado e, por fim, sistema de apoio-educação, 

quando o indivíduo necessita de assistência de apoio, orientação e 

ensinamento96. 

O enfermeiro pode proporcionar cuidados de enfermagem para os 

indivíduos que precisam deste cuidado, beneficiando-os, ou poderá ajudá-los 

promovendo interação com a família, para que a mesma interaja e participe no 

tratamento, aplicando as práticas de ações terapêuticas de autocuidado96. 

Os conceitos definidos por Orem tratam o ser humano como ser biológico, 

simbólico e social, cujo funcionamento está interligado ao ambiente, constituindo 

um sistema. O ser humano se difere dos outros seres vivos pela capacidade de 

refletir, simbolizar e de comunicar-se em seu próprio benefício ou dos outros97. 

Assim, o autocuidado é a prática de atividades executadas, aprendidas 

pelo indivíduo para manutenção da vida, da saúde, do bem estar, para melhoria 

da qualidade de vida, após um estado de maturidade capaz de realizar uma ação 

consciente, eficaz para a integridade estrutural e funcional do desenvolvimento 

humano98. 

Neste estudo, tomo o proposto por Paulo Freire, no sentido da 

aprendizagem significativa, como ferramenta para o cuidado de enfermagem e 

para a produção de ações para atingir o conceito de autocuidado de Dorothea 

Orem. Faço um paralelo do método de conscientização de Paulo Freire com o 

conceito de autocuidado de Dorothea Orem. 
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Para fundamentação desta pesquisa, foi utilizado o conceito da educação 

problematizadora, que é uma educação progressista, libertadora, dialógica, 

possibilitando reflexão crítica e participativa ao elaborar condições de 

aprendizagem na construção de novos saberes direcionados aos clientes 

submetidos à terapia transfusional, onde educador e educando apresentam partes 

em comum através de um método de conscientização, levando para o 

desenvolvimento do autocuidado e a conquista da autonomia. 

O enfermeiro, que é um educador por natureza, deve usar o diálogo no 

processo ensino-aprendizagem ao sistematizar e individualizar o cuidado, 

investindo na prática educativa em saúde, acreditando que mudanças conscientes 

são possíveis, como estratégias para amenizar complicações que, neste caso, 

podem acontecer com os clientes atendidos no setor de Transfusão Ambulatorial 

do HUAP, contemplam a linha desta dissertação. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO E NATUREZA DO ESTUDO 

Foi realizado um estudo de natureza descritiva e exploratória, com 

abordagem qualitativa. Este tipo de abordagem pretende responder às 

necessidades geradas pelas questões norteadoras dessa pesquisa e busca o 

entendimento de uma realidade específica. Trabalha com o universo dos motivos, 

das crenças, dos significados, das aspirações, dos valores e das atitudes, tendo 

como objetivo identificar uma realidade que não pode ser quantificada, porém 

permitindo uma aproximação com os dados coletados99. 

O estudo descritivo apresenta uma realidade estudada, por facilitar a 

análise dos fenômenos, sua descrição e observação. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coletas de dados: questionário e observação sistemática. Tem 

grande importância para a enfermagem, pois procura trabalhar com as falas, 

compreensões e subjetividades dos sujeitos100. 

O estudo exploratório é indicado nas pesquisas quando se tem a 

necessidade de explorar uma situação desconhecida e que necessita de mais 

informações99.  

4.2 CENÁRIO 

O cenário da pesquisa foi o setor de Transfusão Ambulatorial, que faz parte 

do Hemocentro do HUAP, vinculado à UFF, situado em Niterói, Rio de Janeiro, 

Brasil. Este setor fica localizado no primeiro andar e está inserido no ambulatório 

e suas atividades tiveram início em 03 de dezembro de 2001.  

Este hospital é uma instituição de ensino e pesquisa, de alta complexidade, 

da rede pública federal, vinculado ao Ministério de Educação e, na hierarquia do 

SUS, considerado de nível terciário e quaternário. Atende à população da Região 

Metropolitana II, que engloba as cidades de Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, 

São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, que fazem parte do pacto através do SUS, 

com diversas especialidades a nível ambulatorial e internação, além de 

Emergência, que é referenciada. 

Neste setor, atende-se principalmente aos clientes oriundos do ambulatório 



52 

de hematologia e oncologia, sendo a maioria com diagnóstico de linfoma, 

leucemias, mielodisplasia, HIV, mieloma múltiplo, miofibrose e outros tipos de 

câncer, sendo que alguns em cuidados paliativos. O setor funciona 24 horas por 

dia, porém o atendimento ambulatorial é até às 19 horas, prestando assistência 

com terapia transfusional e sangria terapêutica. A média de mensal de transfusão 

ambulatorial é de 70 atendimentos. 

Cabe ressaltar que a equipe de enfermagem que trabalha neste setor, 

atende também à clientela internada no hospital, prestando assistência 

relacionada ao ato transfusional, desde o início até o final do procedimento, dando 

suporte e atendimento imediato a possíveis intercorrências, tais como: perda do 

acesso venoso, gotejamento inadequado, qualquer tipo de queixa, seja álgica ou 

outras, bem como as relacionadas com reações adversas do cliente, preservando 

a integridade do receptor. A equipe transfusional é composta atualmente por uma 

enfermeira plantonista, que é a pesquisadora, mais uma técnica/auxiliar de 

enfermagem com escala 12x36 horas, de segunda a sexta-feira e um 

técnico/auxiliar de enfermagem com escala de 12x60, mais dois hematerapeutas 

que prestam atendimento em caso de eventos adversos. Vale ressaltar que este 

setor também é um campo de atuação importante para os estudantes de 

graduação de enfermagem e medicina, que nem sempre são acompanhados 

pelos docentes. 

No primeiro atendimento, é explicado para o cliente e acompanhante o 

procedimento, deixando-os à vontade para expressar suas dúvidas. Eles chegam 

com pedido da transfusão, ficha única com prescrição de pré-medicação, quando 

necessário, e carteira do hospital. É realizada a verificação dos sinais vitais, 

coletado o sangue para prova cruzada e entregue para o técnico de laboratório 

para iniciar o preparo do hemocomponente. Todos os atendimentos são 

registrados em livros e formulários próprios. Neste momento, aproveitamos e 

explicamos sobre a importância da doação de sangue, para que não falte este 

produto para a hemotransfusão. 

Devido ao baixo estoque dos hemocomponentes, algumas vezes, o 

tratamento é parcial, não acontecendo no mesmo dia, necessitando que o cliente 

retorne para completar  a terapia. 
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4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participaram desta pesquisa os clientes submetidos à transfusão 

ambulatorial em número de 12 sujeitos.  

A coleta de dados foi realizada no período de julho a novembro de 2014. 

Os participantes atenderam aos critérios de inclusão, exclusão e o aceite de 

participar da pesquisa. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: clientes submetidos à 

hemotransfusão ambulatorial e maiores de 18 anos no período da coleta de 

dados. 

E como critério de exclusão foram aqueles que tiveram a terapia 

transfusional interrompida por algum evento adverso durante a coleta de dados ou 

alguma limitação que dificultasse a compreensão durante a entrevista, tais como 

dificuldade na fala, acuidade visual prejudicada ou diminuição da audição, etc. 

A pesquisa ocorreu antes ou durante a terapia transfusional, mediante o 

aceite de participação da pesquisa. Foi colocado para os clientes que esta 

pesquisa era um trabalho de mestrado da UFF, com a finalidade de melhoria na 

qualidade do atendimento. 

O estudo proposto é a criação de um protocolo assistencial voltado para as 

orientações aos clientes submetidos à hemotransfusão ambulatorial. 

4.4 TÉCNICA UTILIZADA 

A pesquisa adotou uma entrevista semiestruturada em duas etapas. Na 

primeira, os dados sóciodemográficos foram preenchidos de forma manuscrita 

pela pesquisadora, utilizando-se um questionário. Na segunda etapa, mediante 

roteiro com perguntas abertas, os entrevistados responderam às perguntas a 

partir dos objetivos da pesquisa, que foram gravadas através de gravador digital. 

A entrevista semiestruturada é conceituada como uma conversa realizada 

face a face entre o informante e o pesquisador, visando coletar dados através de 

uma conversação dirigida ou livre e orientada com o propósito de buscar 

informações significativas para o tema abordado no estudo100. 

Optou-se pela entrevista semiestruturada por facilitar a maior interação 

entre o pesquisador e os participantes do estudo. 
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Todas as entrevistas foram gravadas por meio de gravador digital e 

realizadas pela pesquisadora, no período de julho a novembro de 2014. Foram 

entrevistados 12 clientes, e, em média, as entrevistas foram realizadas em 15 

minutos, no setor de Transfusão Ambulatorial, antes ou durante a terapia 

transfusional, tendo em vista a disponibilidade de tempo e /ou condições físicas, 

devido às doenças dos entrevistados. O critério utilizado para encerramento da 

coleta dos dados foi a saturação dos dados, percebida pela repetição das falas 

dos entrevistados. 

4.5 ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

Os participantes foram identificados por pseudônimos escolhidos por eles 

mesmos: Docas, Melancia, Rosa, Cirilo, Rosália, Portugal, Moreninha do 

Alcântara, Paraíba, Niterói, Pedra Esmeralda, Macaé e Milênio, garantindo o seu 

anonimato. 

O roteiro da entrevista foi formado por duas partes. A primeira foi composta 

por dados sóciodemográficos, cuja estrutura segue o modelo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foram respondidas pelos 

participantes e anotadas pelo entrevistador. A segunda parte foi a gravação, 

norteada pelo roteiro da entrevista. As entrevistas foram transcritas na íntegra, 

considerando as atitudes, opiniões, fala, expressões emocionais, entonações de 

voz, as pausas, entre outros aspectos relevantes para a pesquisa. 

Concluída a transcrição das entrevistas, procedeu-se à leitura do material e 

organização dos dados em categorias e subcategorias para análise. O tipo de 

análise foi de conteúdo, que preconiza o entendimento dos significados das falas 

em profundidade, isto é, que vão além dos conteúdos das mensagens.   

A análise de conteúdo foi temática, tendo o tema como elemento principal, 

que pode ser representado por uma palavra, frase ou resumo. Consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem a comuniação e cuja presença ou 

frequência de aparição nas mensagens, textos ou discursos, podem ter um 

significado para análise, de acordo com o objetivo escolhido101. 

Assim, após a identificação dos temas, este foram agrupados em 

categorias com a finalidade de compreender as falas dos sujeitos que foram 
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entrevistados. Podemos considerar a categorização como rubricas ou classes, 

que reúnem um grupo de elementos sob um título genérico101. 

Após o término das entrevistas e obedecendo aos procedimentos de 

transcrição, leituras exaustivas do material, aproximações por núcleos de sentido, 

releitura e agrupamentos por temáticas, os achados foram organizados em três 

categorias: O contexto de uma vida saudável e as necessidades para se ter 

saúde; A concepção sobre a doença; A prática educativa voltada para o 

autocuidado. 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro em 08/04/2014, sob Parecer nº 608.875, registro 

CAAE: 23713313.2.0000.5243, em anexo, e conforme preceitua a Resolução 

nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisas envolvendo 

seres humanos102. 

Foi elaborado um TCLE para todos os participantes da pesquisa com 

linguagem acessível e em duas vias conforme anexo. Os participantes da 

pesquisa foram esclarecidos quanto aos objetivos, à garantia de seu anonimato e 

à participação voluntária. Eles formalizaram suas participações através da 

assinatura do TCLE. 

Ao término da pesquisa, os conteúdos referentes às entrevistas foram 

armazenados em arquivo, de modo seguro e sigiloso, por cinco anos e após este 

período serão destruídos. 
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5. RESULTADOS 

Neste capítulo foi realizada a descrição dos resultados. Estes foram 

apresentados em duas etapas, obedecendo ao roteiro das entrevistas. Na 

primeira etapa descreveram-se inicialmente os dados sociodemográficos dos 

participantes da pesquisa e, na segunda etapa, os conteúdos das entrevistas 

categorizadas por unidades temáticas. 

5.1 PRIMEIRA ETAPA: DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Foram realizadas 12 entrevistas com clientes submetidos à 

hemotransfusão ambulatorial. Os diagnósticos apresentados por eles foram: um 

com linfoma; um com linfoma + HIV; dois com mielodisplasia; dois com mieloma 

múltiplo; um com miofibrose, um com plaquetopenia (aguardando biópsia); um 

com câncer de orofaringe; um com anemia falciforme; um com câncer de pulmão 

e um aguardando fechamento de diagnóstico.  

A faixa etária variou entre 25 e 73 anos, sendo 1 (8,30%) até 29 anos, 

seguida de 2 (16,70%) entre 30 a 49 anos, 6 (50%) entre 50 a 69 anos, e 3 (25%) 

acima de 70 anos. Quanto à escolaridade dos clientes, 9 (75%) com ensino 

fundamental incompleto, 1 (8,30%) de fundamental completo e 2 (16,70%) com 

ensino médio completo. Em relação ao sexo, 50% eram do sexo feminino e 50% 

do sexo masculino. A raça autorreferenciada dos clientes classificou-se em 9 

(75%) brancas, 2 (16,70%) negras e 1 (8,30%) pardas. Quanto à religião, 

identificamos a predominância da católica com 66,70%, seguida da evangélica 

com 25% e 8,30% espírita. O estado civil variou de 25% solteiros, 33,30% 

casados, 25% viúvos e 16,70% divorciados. Em relação à ocupação atual desses 

clientes, a maioria, 50%, era aposentada, seguida de 25% do lar, 16,70% 

autônomo e 08,30% assistente administrativo, que se encontra em licença 

médica. A faixa salarial predominante neste estudo foi de um a três salários 

mínimos nacional, 10 (83,30%), seguida de 2 (16,70%) sem nenhuma renda. 

Todos os entrevistados residem em área urbana, sendo 75% em casas, 

25% em apartamentos. O número de pessoas por domicílio ficou assim 

estabelecido: 03 pessoas (25%) moram sozinhas; 02 pessoas (16,70%) moram 
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com duas pessoas; 06 pessoas (50%) moram com três pessoas e 01 pessoa 

(8,30%) mora com doze pessoas. 

Sobre o abastecimento de água, todos os entrevistados (100%) referiram 

ter água fornecida pela rede de distribuição geral, e destes, um entrevistado utiliza 

também água de poço artesiano. Quanto ao saneamento básico e coleta de lixo, 

todos os entrevistados (100%), afirmaram possuir. 

A maioria (66,70%) informou que utilizam só o serviço de saúde deste 

hospital e o restante (33,30%) utilizam também outras unidades de saúde, como 

postos de saúde e atendimentos particulares com preços populares. 

5.2 SEGUNDA ETAPA: CATEGORIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta etapa da pesquisa, os conteúdos das entrevistas foram agrupados 

em três categorias temáticas: 1 - O contexto de uma vida saudável e as 

necessidades para se ter saúde; 2 - A concepção sobre a doença; 3 - A prática 

educativa voltada para o autocuidado. 

5.2.1. O contexto de uma vida saudável e as necessidades para se ter saúde 

5.2.1.1. Concepção de saúde 

Surgiram nos depoimentos concepções sobre saúde, que envolveram a 

vida saudável, alimentação, bons hábitos, viver tranquilamente, e necessidades 

de ter saúde para manutenção da vida, através de expressões de funcionalidade 

relacionada a desenvolver papéis sociais como trabalhar, passear, praticar 

atividades físicas e curtir a vida, além de depoimentos sobre qualidade de vida 

apesar da doença e atendimento e acesso a serviços. 

Funcionalidade 

“É a pessoa que não sente nada, saudável, que pode trabalhar. Fazer 
o serviço, ter uma cabeça normal. Quero recuperar o meu sangue.” 
(Docas) 

“Saúde na vida da gente é muito importante, é a gente não ter nada, 
doença nenhuma. É poder fazer as coisas, sair, trabalhar.” (Melancia) 
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“É a gente ter disposição para trabalhar..., fazer as coisas, porque a 
gente ruim não pode fazer nada, não tem saúde. Com saúde a gente 
tem tudo. A gente ficar curada.” (ROSA) 

Qualidade de vida 

“Ter saúde é tudo né, a pessoa sem saúde não vai a lugar nenhum. Ter 
uma vida saudável é ter uma vida com saúde, com a família, com os 
filhos, eu acho que tudo é uma vida saudável.” (Cirilo) 

“Ter saúde é tudo, porque a gente sem saúde não está completo. É 
você sair, passear em ares diferentes, isso é uma vida saudável. É 
uma alimentação boa, correta...” (Rosália) 

“Saúde para mim é tudo. É uma pessoa que se alimenta direito, se 
alimenta normal, sem e nummmm...e não faz, nummmm...não comete 
exagero de bebida, excesso de comida, e essas coisas. Saneamento 
básico está incluído, tratamento adequado das doenças.” (Portugal) 

“Saúde... a saúde é tudo, porque a pessoa sem saúde não pode fazer 
nada, fica uma boa disposição, que não estou tendo, mais 
tranquilidade, porque também tenho pouca tranquilidade, sabe, para eu 
poder superar isso tudo aí, essa fase toda que eu estou passando.” 
(Moreninha do Alcântara) 

“É coisa muito boa. Saúde é tudo na vida, é a pessoa viver bem, sem 
problema... é normalizar meu tratamento pra zerar, ficar bem e para 
mim, ficar saudável, né...com saúde.” (Paraíba) 

“É a base de tudo. Ter uma boa alimentação, horário de sono 
adequado, praticar alguma atividade física mesmo de leve... melhorar 
minha qualidade de vida, ter uma qualidade de vida melhor, tendo em 
vista que minha doença é incurável.” (Niterói)  

“Saúde é à base de tudo, porque a gente sem saúde não consegue 
fazer nada. É não beber, não fumar, dormir cedo, ter boa alimentação.” 
(Pedra Esmeralda) 

“Ah... saúde que eu entendo, saúde é a gente ter uma boa vida, não 
sentir nada nos órgãos, logo se sentir bem. eu acho que agora não 
estou com a saúde que eu gosto de ter... Vida saudável é a gente viver 
bem, ter uma boa alimentação, curtir uma vida, para mim é a vida.” 
(Milênio) 

Atendimento/Acesso a serviços 

“Preciso de um atendimento bom, porque muitas vezes a gente vai ao 
hospital e chega lá, você está em crise e eles não fazem nada e 
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mandam você para casa. É o que tem acontecido até onde moro.” 
(Pedra Esmeralda) 

“Eu acho que a saúde é importante... tem que saber medir... por conta 
da doença. A gente não pede para ter, mas no momento que tem, a 
gente tem que ter cuidado e procurar tratar dela... É a pessoa se 
prevenir, estar sempre se prevenindo, procurar alimentação na hora 
certa... tomar bastante alimento, água, porque a água é necessária, 
estar sempre se prevenindo quanto aos problemas de saúde.” (Macaé) 

5.2.1.2. As necessidades de saúde mais afetadas 

Os depoentes relataram que a anemia, como consequência de uma 

doença pregressa, foi a que mais prejudicou o estado de saúde deles. Desse 

modo, sentiam cansaço e dificuldade para realizar seus afazeres diários. 

“... a falta de sangue, anemia.” (Docas) 

“Foi essa doença de agora, o linfoma... toda vez que eu venho fazer 
tratamento, passo mal, fico internada.” (Melancia) 

“Me afetou em geral, porque eu era uma pessoa muito ativa e com isso 
fiquei muito debilitada, e isso eu não me conformo de ficar assim... isso 
me incomoda muito.” (Rosa) 

“Agora me pega, a pessoa doente nunca é o mesmo... cansaço.” 
(Cirilo) 

“O sangue.” (Rosália) 

“É... o tratamento, e quando houve a necessidade de tomar eu fiquei 
arrasado, com medo. Antigamente tinha essas transfusões de sangue 
que acarretavam certas outras doenças, mas agora acho que não tem 
mais isso...” (Portugal) 

“...O que ficou mais afetado em mim foi a minha possibilidade de 
caminhar, porque eu fiquei sem caminhar, isso aí me afetou muito, 
sabe, fazer os meus deveres que eu tinha de fazer, tomar conta da 
minha casa, que hoje eu não tenho condições para isso, isso tudo me 
afetou muito, sabe...” (Moreninha do Alcântara) 

“Cansaço, é progredir algumas coisas que eu comia que eu não estou 
conseguindo através dessa doença, é... a minha família é preocupada 
comigo, é, família de um modo geral né, esposa, filho, filha, parentes, 
amigos, entendeu?” (Paraíba) 

“Tudo: locomoção, alimentação, e... tudo modificou toda vida.” (Niterói) 
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“É tudo, porque essa anemia cansa muito, você vai fazer as coisas e 
tem que parar para descansar, e afetou tudo.” (Pedra Esmeralda) 

“O pulmão no caso né, afetou o pulmão, que veio mais me prejudicar, 
foi através do pulmão.” (Macaé) 

“É, me afetou muito, que eu fiquei qualquer coisa eu não posso fazer 
muito esforço, que eu suo, fico muito cansado à toa...” (Milênio) 

5.2.2. A concepção sobre a doença     

5.2.2.1. Conhecimento sobre sua doença     

Alguns entrevistados demonstraram em suas falas determinados 

conhecimentos sobre a sua doença, porém de modo não aprofundado, descritos a 

seguir: 

“Nada, por enquanto ainda não deram o resultado... fizeram exames: 
endoscopia, colonoscopia (três).” (Docas) 

“HIV e linfoma. HIV fiquei sabendo quando meu irmão faleceu, fiquei 
muito doente, aí fiquei internada; fizeram exame e acusou que eu 
estava com essa doença. O linfoma, eu, a médica descobriu dizendo 
que era íngua, e mudança de médico, essa agora que foi descobrir que 
era linfoma, é um câncer né? E o outro é uma doença que não tem 
cura... tomo os remédios direitinho. Faço tratamento há uns cinco 
anos.” (Melancia)  

“É um lnfoma que eu tenho. A dermatologista que descobriu. Bem, a 
médica explicou tudo direitinho pra mim na época né, só que eu jamais 
imaginei na minha vida ter um linfoma desse. Eu nem sabia que dava 
em todas as partes do corpo...” (Rosa) 

“Essa doença eu sei que é uma doença, né... é uma doença que não 
tem cura. É síndrome mielodisplasia. Por enquanto não tem nada ainda 
não, o médico só me informou que estou com isso, não me informou 
mais nada”. Perguntei se tinha ideia sobre o que seria esta doença, o 
entrevistado respondeu: “Ele me disse que é a medula que não está 
fabricando sangue.” (Cirilo) 

“Pouco, pouca coisa.”. Perguntei qual era a sua doença, respondeu: 
“Mieloma múltiplo... através da biópsia”. Eu perguntei a doutora essa 
semana, a última biópsia que eu fiz, se isso venha ser um câncer, e ela 
disse: “pode ser, mas pode ser que não, porque o câncer a gente tem 
que fazer quimioterapia muito forte.” (Rosália) 

“Nada praticamente. Foi descoberta uma anemia que não melhorava, 
até que foi feita uma biópsia e aí eu fiquei sabendo. Quando me deu a 
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notícia que era uma espécie de câncer eu fiquei meio arrasado, mas 
depois vi que não era tão grave assim, fui me acalmando.” (Portugal) 

“Oh, o que eu sei sobre a minha doença é que o mieloma ele é nos 
ossos, é um tipo, uma osteoporose, né... os ossos ficam muito fracos, 
então, se a gente não tiver cuidado ele pode se quebrar com facilidade. 
Os ossos ficam todos ruídos, então para isso tem que ter um 
tratamento para poder fortalecer isso, tipo uma falta de cálcio... sentia 
muitas dores em casa, muitas dores, aí vim para o hospital e aqui o 
médico falou para mim que eu estava com mieloma, através de uma... 
através de uma biópsia.” (Moreninha do Alcântara) 

“Não sei nada e sei muita coisa, porque sinto fraqueza, faço tratamento 
e não estou conseguindo realizar imediato, está sendo realizado aos 
poucos... fui ao médico, o clínico, e ele me encaminhou para o 
especialista de sangue (hematologista). Ele quer fazer todos os 
exames para saber qual é a origem e sair desse procedimento.” 
(Paraíba)  

“Várias coisas que indaguei a respeito da doença, sei que é... eu tenho 
um câncer incisivo e que ele é... não existe possibilidade de cura para 
esse tipo de câncer, então que se faz um tratamento paliativo e tentar 
ter uma qualidade de vida boa. Foi um caroço no pescoço e foi feito... 
começou a inchar e doer e foi feito uma vídeolaringoscopia, biopsiado 
se constatou carcinoma.” (Niterói) 

“Respondeu que sabe sobre o seu diagnóstico, anemia falciforme né, 
porque eu já nasci com icterícia. Desde os cinco anos, olha, foi quando 
minha mãe descobriu que eu tinha esse problema. Isso foi descoberto 
aqui mesmo no Antônio Pedro. É, não pode abaixar o ‘hematoqui’, tem 
que estar sempre transfundindo, sempre mantendo tudo em controle. 
Cansaço e a pele fica amarela.” (Pedra Esmeralda) 

“Eu sei pouco, através do médico, que eu tenho câncer de pulmão, que 
não foi preciso fazer cirurgia, que com a química, essas injeções de 
química, o médico achou que já era necessário pra melhorar ela, né, 
curar ela no caso, foi o que o médico passou pra mim. A doença é um 
problema sério... é uma doença bem difícil de curar, tem que ter muito 
cuidado, porque muito pouco sobrevive, né?” (Macaé) 

“Eu praticamente eu não entendo nada. Eu nunca tive nada, é a 
primeira vez que eu tenho uma coisa dessas, grave assim, então eu 
não entendo grandes coisas disso aí. Mais ou menos foi com a 
convivência que está tendo foi que eu fui sabendo o que era um 
hematócrito, nunca tinha ouvido nem essa palavra. Essa doença, um 
amigo meu que é pediatra, falou... é uma miodisplasia. Foi no CPN 
[Hospital Municipal Carlos Tortelly]... que fizeram a biópsia em mim e 
acusou que justamente o que o doutor falou.” (Milênio) 
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5.2.2.2. As dificuldades trazidas pela doença em sua vida 

As dificuldades foram compreendidas pela maioria dos depoentes como 

cansaço, perdas das forças, tristeza, limitação e dependência de cuidados dos 

familiares e/ou amigos. 

“Tenho dificuldade porque perdi as forças, é a minha dificuldade, não 
posso fazer nada, tudo que eu vou fazer fico cansada, porque também 
tenho problema de coração, já coloquei dois stent, agora vou fazer 
nova angioplastia.” (Docas) 

“Fiquei mais coisa assim... porque fico presa, não posso sair.” 
(Melancia) 

“Essa doença trouxe tristeza, fiquei muito triste com essa doença, 
porque nesse estado que eu fico, isso me abala muito.” (Rosa) 

“Tenho dificuldade de andar, só de andar, eu sinto muito cansaço, aí 
quase não ando, ando pouco, mas eu ando.” (Cirilo) 

“Tenho de ir e vir né, de chegar aqui no hospital, porque às vezes, nem 
sempre meus filhos estão disponíveis para vir comigo, porque todos 
trabalham né. Então a gente depender de outros, segundos, é muito 
difícil, muito ruim, e às vezes, muitas vezes as pessoas vêm, mas não 
vêm assim com aquela boa vontade, de livre e espontânea vontade, 
vêm porque a gente está pedindo. Então eu sou uma pessoa muito 
sistemática, não gosto, eu prefiro vir só.” (Rosália) 

“Eu tenho... sinto cansaço, sinto ôôô... não posso trabalhar, não posso 
fazer esforço de espécie alguma.” (Portugal) 

“Dificuldade de andar né... hoje eu não posso estar andando sozinha 
mais, é a minha dificuldade, fazer os meus deveres que eu tinha que 
fazer, tomar conta da minha casa...” (Moreninha do Alcântara) 

“Cansaço,... é a minha família preocupada comigo, família de um modo 
geral né, esposa, filho, filha, parentes, amigos...” (Paraíba) 

“Tenho todas as dificuldades, mas tenho feito o possível para diminuir 
essa dificuldade, pra tornar essas dificuldades é... não digo menor, 
para tornar mais fáceis essas dificuldades.” (Niterói) 

“É acontece que muda as coisas, afeta outras coisas, é no caso a 
pressão, vai chegando a idade, no caso eu já estou bem velho, no 
caso, bem idoso né... ainda não me sinto bem dela, estou lutando 
contra ela ainda, continuo lutando contra ela.” (Macaé) 

“... que eu sou elétrico né, então não sou de ficar parado, aí eu quero 
fazer umas coisas e não tenho condições, e é ordem do médico... 
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então se eu quero o bem para mim, eu tenho, queira ou não, eu tenho 
de ficar na minha, quieto.” (Milênio) 

5.2.3. A prática educativa voltada para o autocuidado 

5.2.3.1 Cuidado no domicílio após transfusão 

Determinados depoentes priorizaram como cuidados após a terapia 

transfusional: a necessidade de repouso, o convívio com a família, realizar os 

afazeres domésticos, tomar as medicações e alimentação, de acordo com as 

falas abaixo: 

“... em casa não faço nada, quem faz é a minha filha, faz janta, cuida 
das coisas da minha casinha né, chego em casa e tomo logo um 
banho.” (Melancia) 

“... é cuidado pela esposa.” (Cirilo) 

“Às vezes fico de repouso, assim, só pela manhã, a parte da tarde tem 
coisas para eu fazer, mas eu fico mais de repouso.” (Rosália) 

“Com alimentação né, com alimentação, procurando me alimentar, 
entendeu?” (Macaé) 

“Olha, eu chego em casa, chego em casa descanso, porque eu tenho 
tempo para descansar. Procuro me alimentar bem, sempre bem, tomar 
os remédios que passam para mim, de acordo com o horário e nos dias 
exatos, certo, não tem aquele negócio de ficar, deixar faltar os dias, e 
vou fazendo isso.” (Milênio) 

5.2.3.2 O cuidado e a manutenção da vida 

Nesta subcategoria os depoentes descrevem uma resposta terapêutica 

após a transfusão, assim como a melhoria do bem-estar e disposição para a vida. 

Sabem da importância dessa terapia, todavia, para ter saúde é preciso inclusive 

boa alimentação, saneamento básico, boas condições para a qualidade de vida. 

Condições essas para a manutenção da vida. 

“Eu agora quero recuperar meu sangue. Tenho expectativa de melhora 
e melhoro com a transfusão...” (Docas) 

“Melhora. É muito importante para mim porque a fraqueza diminui né?” 
(Melancia)  

“A gente ficar curada. Serve para reanimar a gente né, pelo menos 
quando eu faço a transfusão de sangue eu saio outra pessoa daqui de 
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dentro. É um tratamento que para mim é excelente, me dá uma 
levantada muito boa, graças a Deus. Melhora do estado de saúde.” 
(Rosa) 

“... Serve para melhorar, a gente se sente melhor, tem mais disposição 
para andar.” (Cirilo) 

“Uma alimentação boa... né,é uma alimentação correta, né. Eu sei que 
a transfusão está recompondo o que está faltando né, Sueli..., eu sei 
que melhoro muito.” (Rosália) 

“... alimentação, saneamento básico, tratamento adequado das 
doenças. De melhora, que o sangue melhore e que eu não precise 
mais.” (Portugal) 

“... é necessário que eu tenha uma boa disposição..., mais 
tranqüilidade..., para mim poder[sic] superar isso tudo aí, essa fase 
toda que estou passando...a transfusão eu sei que é para aumentar as 
plaquetas, ...com essa Anemia está me fortalecendo bastante esta 
transfusão, é o que tenho melhorado muito..., tenho falta de ar, tenho 
tudo, então tenho melhorado.” (Moreninha do Alcântara) 

“É normalizar o meu tratamento pra zerar, ficar bem e para mim 
ficar[sic] saudável, né...com saúde...estou fazendo transfusão de 
sangue, estou sentindo melhora, ...estou me sentindo bem..., espero o 
melhor, ficar melhor do que estou.” (Paraíba) 

“... Melhorar a minha qualidade de vida, ter uma qualidade de vida 
melhor, tendo em vista que minha doença é incurável, ... que melhore 
anemia que eu estou acometido, tendo em vista que eu recebo um 
sangue saudável. Me senti mais fortalecido, melhor, mais disposto.” 
(Niterói) 

“Preciso de um atendimento bom, porque muitas das vezes a gente vai 
ao hospital e chega lá, você está em crise e eles não fazem nada e 
mandam você para casa. Com a transfusão vai melhorar bastante, e 
pelo menos tirar todo cansaço...” (Pedra Esmeralda) 

“Eu sei que a transfusão de sangue é necessária né, é onde vem 
fortalecer mais o organismo... melhora né, expectativa de melhora, é 
onde eu me sinto bem melhor.” (Macaé) 

“Ah, a questão sobre transfusão... tenho uma noção de que vai 
melhorar, dá uma força, para que eu vou me levantar, ... porque vai 
melhorar o corpo da gente que precisa de um sangue. Durante a 
transfusão de sangue eu me sinto sempre me levantando, sempre pra 
melhor, ... me sinto só melhor.” (Milênio) 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo foi realizada a descrição da análise dos resultados conforme 

emergiram nas categorias, subsidiando os resultados da pesquisa. 

6.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nesta pesquisa, a idade dos participantes variou de 25 a 73 anos, com 

predomínio da faixa etária de 50 a 69 anos (50%), seguida da faixa etária acima 

de 70 anos (25%), de 30 a 49 anos (16,70%) e até 29 anos (8,30%). 

Segundo os dados estatísticos do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a 

incidência do câncer acontece principalmente nos clientes após os 40 anos, com 

baixa escolaridade e renda mensal103. Observa-se que esses aspectos 

epidemiológicos foram ao encontro do perfil dos clientes desta pesquisa 

acometidos por esta doença, onde 06 (50%) tinham mais de 40 anos; baixo nível 

de escolaridade, sendo que 09 (75%) tinham ensino fundamental incompleto, 02 

(16,70%) ensino médio completo e 01 (08,30%) ensino fundamental completo. Do 

total de participantes, 10 (83,3%) tinham renda mensal de 01 a 03 salários 

mínimos nacional, enquanto 02 (16,7%) com nenhuma renda, isto é, 

apresentavam poucos recursos financeiros.  

O grau de instrução baixo desfavorece o conhecimento de informações 

sobre prevenção e detecção precoce de doenças, aumentando a dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde vinculados ao SUS. Também as crenças e as 

percepções distorcidas sobre a doença são alguns dos fatores que podem 

contribuir para as pessoas menos favorecidas tardarem a procurar os serviços de 

saúde, favorecendo para o diagnóstico das neoplasias em estádio 

avançado104,105.     

De acordo com outros dados do INCA, cerca de 75% das neoplasias 

ocorrem em indivíduos com mais de 60 anos. O aumento da expectativa de vida 

expõe o indivíduo aos fatores de risco presentes no meio ambiente e o tempo 

dessa exposição, como também o envelhecimento, oferecem a oportunidade do 

surgimento de neoplasias genéticas, que só apareceriam tardiamente106.  
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A neoplasia geralmente é considerada uma das mais temidas doenças 

crônico-degenerativas, mesmo sendo a única a apresentar uma possibilidade de 

cura quando diagnosticada precocemente e interrompida em uma de suas fases.  

Envolve múltiplos fatores de risco, como os ambientais, o estilo de vida e os 

genéticos. A ocorrência dessas afecções tem crescido com o passar das décadas 

e é mais freqüentemente associada com a idade, segundo alguns estudos107,108.  

Alguns autores chamam a atenção para o grande número de idosos que 

recebem o diagnóstico tardiamente, dificultando o tratamento109,110. Tais 

limitações, muitas vezes, são decorrentes do desconhecimento dos profissionais 

ou da não valorização das queixas dos pacientes dessa faixa etária. Outro motivo 

é a escassez de estudos e publicações na área de oncogeriatria, principalmente 

em âmbito nacional.  

6.2 O CONTEXTO DE UMA VIDA SAUDÁVEL E AS NECESSIDADES DE 

SAÚDE 

6.2.1 Concepção de saúde 

Nesta categoria emergiram as concepções de saúde e vida saudável e sua 

relação com boa alimentação, bons hábitos, sono e repouso adequado, poder 

trabalhar, não sentir nada, praticar atividades físicas, mesmo que moderada, 

como necessidade de ter saúde para manutenção da vida: “ saúde é tudo”; “viver 

bem”; “ser ativo”.  

As sociedades têm discursos diferentes sobre saúde/doença e sobre o 

corpo, que, normalmente variam de acordo com a visão de mundo e a realidade 

social. É possível perceber que existe relação entre a forma de viver, adoecer e 

morrer e as condições sociais, nos permitindo relacionar as condições de vida, 

hábitos e adoecimento.  

A saúde, em sentido amplo, é a resultante de um conjunto de fatores 

relacionados com as condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 

terra e acesso aos serviços de saúde. Portanto, é o resultado das formas de 

organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades 

nos níveis de vida111. 
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É vista como necessidade humana cuja satisfação “associa-se 

imediatamente a um conjunto de condições, bens e serviços que permitem o 

desenvolvimento individual e coletivo de capacidades e potencialidades, conforme 

o nível de recursos sociais existentes e aos padrões culturais de cada contexto 

específico”112:12.    

Logo, a saúde é reflexo do ambiente político de redemocratização do país 

e, principalmente, da força do movimento sanitário na luta pela ampliação dos 

direitos sociais: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas visando à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. O grande mérito desta concepção é justamente na 

explicitação dos determinantes sociais da saúde e da doença, muitas vezes 

negligenciados nas concepções que privilegiam a abordagem individual e 

subindividual81:1.  

O cliente busca conforto, dignidade humana, recuperação de saúde e 

melhor qualidade de vida. Espera encontrar no profissional respeito, sensibilidade, 

dedicação e ética106. 

Para amenizar esses agravos, o Estado deveria fazer valer o seu dever e 

garantir o direito da população, facilitando o acesso aos serviços com 

atendimento digno e de rápida resolução dos exames para rápida elucidação de 

diagnóstico e tratamento. 

Esses clientes, em grande parte, encontram-se no auge da sua fase 

produtiva e, ao tomar conhecimento da doença, da complexidade do tratamento e 

dos riscos que podem ocorrer, vão precisar de superação para enfrentar as 

mudanças drásticas em suas atividades em geral. Em decorrência desta situação, 

a maioria sofre alterações nos seus papéis sociais, sendo obrigados a se afastar 

do trabalho, dos estudos, das atividades de lazer, do convívio familiar e social113. 

A utilização do termo Qualidade de Vida (QV) na literatura médica surgiu na 

década de 1930, mas somente após o início dos anos 90 teve um aumento e 

houve consenso sobre o tema devido ao crescimento na prevalência de doenças 

crônico-degenerativas e alteração no perfil de morbimortalidade. Paralelo a isso, 

houve avanços nos tratamentos e no controle dessas enfermidades, acarretando 
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em aumento da sobrevida e a necessidade de avaliação das condições de vida 

desses clientes acometidos por esses agravos. O processo saúde-doença passou 

a ser avaliado valorizando os aspectos multifatoriais como socioeconômicos, 

psicológicos, sociais e ambientais. Este fato foi importante para introdução da QV 

na especialidade da oncologia114.   

Na oncologia, a QV está relacionada à percepção do cliente em relação à 

sua doença, tratamento e seus efeitos, podendo ter significados variados, de 

acordo com suas experiências, conhecimentos, valores individuais e coletivos nos 

diferentes momentos da sua vida115.   

Segundo a WHO, que em 1997 elaborou o conceito, QV é “a percepção 

pessoal de sua posição que ocupa na vida, sua cultura e valores nos quais vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Engloba 

três aspectos fundamentais: a subjetividade, quando o sujeito usa sua experiência 

de vida, seus valores e cultura para se manifestar; a multidimensionalidade 

(formada pelas dimensões físicas, psicológica, social e espiritual), que abrange a 

avaliação de QV; e a bipolaridade, que presume a existência de dimensões 

positivas e negativas, onde a avaliação de QV pode mudar conforme as 

experiências e expectativas de cada sujeito116. Atualmente, o conceito de saúde 

não é só “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

pela ausência de doença ou enfermidade”, está mais amplo, como Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde (QVRS). Engloba a avaliação subjetiva de satisfação 

pessoal relacionada com o bem-estar físico, funcional, ambiental, emocional e 

social117.  

Alguns fatores são considerados importantes na qualidade de vida e tem 

relação com a percepção individual das pessoas sobre sua saúde e seus efeitos 

sobre sua vida, de acordo com suas metas, exigências culturais, valores, 

expectativas, preocupações com diagnóstico correto, tratamento adequado e 

satisfação pessoal118. Portanto, a QV é o meio pelo qual o indivíduo interage, isto 

é, de acordo com a sua individualidade e subjetividade com o mundo externo, 

como é influenciado e como influencia o meio. A qualidade de vida é o equilíbrio 

entre as forças externas e internas119 
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Nos clientes em tratamento oncológico, muitas vezes a QV está 

comprometida, devido às mudanças bruscas ocorridas em suas vidas, como 

sentir-se sozinho, privado do seu ambiente habitual, da solicitação dos seus 

familiares, discriminado por sua condição, que se encontra fragilizada. Logo, 

surge o temor pelo isolamento e a probabilidade de não poder participar da sua 

vida social, eles se preocupam com a sua deterioração física, a curiosidade dos 

seus entes queridos que os procuram e a dificuldade e/ou incapacidade de 

realizar seus trabalhos de rotina são consideradas como uma agressão à sua QV. 

É de suma importância o acolhimento desses clientes pelos enfermeiros, dando 

suporte necessário para amenizar o comprometimento de sua saúde120
. 

6.2.2 As necessidades de saúde mais afetadas 

Predominam na idade adulta as doenças crônico-degenerativas, e sua 

incidência, prevalência e mortalidade se elevam à medida que aumenta a vida 

média da população. Exigem bastante supervisão, observação e cuidado por ter 

características de evolução lenta e progressiva, irreversível, por um longo período 

de latência assintomático106,121. Entre as doenças crônico-degenerativas que 

podem passar despercebidas ou associadas a outras afecções, estão as 

neoplasias relacionadas ao sistema hematológico.  

Alguns autores citaram que o emagrecimento, associado à fraqueza, atinge 

dois terços dos pacientes oncológicos, sendo a perda de peso e fraqueza 

responsáveis pelas alterações patológicas que a doença e o tratamento provocam 

no sistema nervoso central, no centro da fome e da saciedade, podendo estimular 

a ingesta alimentar ou inibir a fome. Juntamente a essas alterações, estão as 

modificações periféricas, como inibição dos sensores para o paladar e olfato, 

situados na região oronasal. Existem relatos de sintomas tais como fadiga, dor, 

náusea e vômitos, insônia, falta de energia, cansaço, os quais prejudicam a 

mobilidade funcional para as atividades diárias49,54. 

A notícia do diagnóstico de câncer pode provocar mudanças drásticas na 

vida dos indivíduos, alterando todo seu ritmo, principalmente o familiar, 

profissional, econômico e social e alterando, inclusive, o ritmo das pessoas a eles 

vinculadas. Nesse contexto, normalmente surge a fadiga como consequência do 
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estresse causado pela doença, e as limitações causadas pelo tratamento, 

modificando sua qualidade de vida. 

A fadiga é um sintoma frequente que afeta de 70 a 100% dos clientes com 

câncer que recebem drogas quimioterápicas, radioterapia, transplante de medula 

óssea ou de células-tronco periféricas e de modificadores de resposta biológica. 

Normalmente, esses clientes informam que a fadiga começa com as intervenções 

terapêuticas, diminuindo com o término do tratamento, porém, pode persistir em 

clientes clinicamente curados122.  

Portanto, a fadiga vinculada à neoplasia é um problema clínico, de 

abordagem complexa, multifatorial e multidimensional, relacionada com os 

tratamentos antineoplásicos associados com a quimioterapia, dependendo da 

neurotoxicidade, encefalopatia, baixa de magnésio, efeito da droga sobre os 

hormônios, dentre outros fatores123. O CID-10 definiu a fadiga relacionada ao 

câncer como redução de energia e necessidade progressiva de descansar, 

desproporcional a qualquer alteração recente das atividades rotineiras no período 

de duas semanas no último mês, associada a pelo menos cinco dos seguintes 

sintomas ou queixas: diminuição da concentração ou atenção, fraqueza, insônia 

ou sono excessivo, necessidade de esforço para vencer a inatividade, dificuldade 

para executar tarefas diárias, problemas relacionados a memórias recentes, 

dificuldade no cumprimento de funções, sintomas que não sejam consequentes à 

depressão ou delírio124. 

As pessoas acometidas por algum tipo de incapacidade física ou mental, 

normalmente enfrentam fadiga, podendo ser indicadora de depressão ou doença 

física como a anemia125. É importante ressaltar que a fadiga faz parte da vida dos 

portadores de câncer, por isso, a importância do enfermeiro identificar a fadiga e 

poder contribuir de maneira adequada, na sua integralidade, orientando os 

clientes e familiares no intuito de ajudá-los no enfrentamento da doença e dos 

efeitos do tratamento, na tentativa de melhorar a sua QV. Vale destacar a 

necessidade de uma alimentação equilibrada, incentivo ao lazer e se necessário 

encaminhá-los, inclusive os familiares, para profissionais especializados. 
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6.3 A CONCEPÇÃO SOBRE A DOENÇA  

O ser humano como agente passível de mudanças é também a causa de 

equilíbrios e desequilíbrios em sua dinâmica. Os desequilíbrios são ocasionados 

por necessidades que não forem atendidas ou atendidas inadequadamente, com 

isso, levam ao desconforto, e se prolongado, poderá acarretar doenças126.   

Observa-se nas falas dos participantes desta pesquisa relatos de cansaço, 

dificuldade de locomoção e de realizar os afazeres de casa, indisposição, falta de 

apetite e preocupação com a dependência dos familiares. 

Por apresentar sintomas discretos, tais como inapetência, dor articular e 

fadiga, fica mais difícil confirmar o diagnóstico do câncer, podendo ser confundida 

com outras doenças preexistentes ou crônicas121. Também pode estar associado 

às alterações da idade, dificultando o diagnóstico médico, em particular do linfoma 

ou do mieloma múltiplo. Frequentemente, o idoso, sob influência cultural, não 

questiona o diagnóstico dado pelo profissional da saúde ou tem medo ao tomar 

conhecimento de uma doença estigmatizada como o câncer. 

Saúde e doença têm conceitos variados com abordagem econômica, 

política e cultural de uma sociedade, relacionados com valores individuais e 

concepções religiosas, filosóficas e científicas de cada época127.  

Na Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em 1986, em 

Ottawa, surgiu a ideia de saúde como qualidade de vida condicionada a diversos 

fatores: recursos econômicos, paz, renda, educação, abrigo, alimentação, 

ecossistema estável, recursos sustentáveis, equidade e justiça social128. No 

Brasil, este pensamento só foi introduzido oficialmente na Lei Orgânica da Saúde, 

que regulamentou o SUS, ressaltando que as ações de saúde direcionem a 

garantia para a sociedade de condições de bem-estar físico, mental e social129.   

Segundo a Carta de Ottawa130, para se ter saúde são necessários recursos 

sociais, pessoais e capacidade física com estilo de vida saudável para conseguir 

o bem-estar. As comunidades e indivíduos precisam aprender como cuidar da sua 

saúde para então poder melhorá-la, e, através da identificação dos seus 

problemas, modificar ou adaptar-se ao meio para conseguir o bem-estar.  

Apesar da complexidade da vida, é necessária a utilização dos conceitos 

positivos de saúde para viabilzar as intervenções e contribuições dos fenômenos 
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da saúde e do adoecer. Assim, a atenção à saúde atualmente necessita de 

mudança na concepção mundial de como usar o conhecimento das práticas de 

saúde para aplicação na promoção de saúde, que está relacionada com a 

capacidade individual e coletiva das pessoas para conduzirem suas vidas perante 

os variados condicionantes da saúde131. No entanto, a saúde e a doença 

englobam dimensões subjetivas, além das científicas e objetivas, com variações 

das definições do normal e do patológico. As diferentes formas de organização 

social também interferem no aparecimento e desaparecimento das doenças, 

assim como a sua frequência e importância132.  

 Para a epidemiologia clássica, as ideias de risco e causa de doenças se 

manifestam no plano individual e biológico, enquanto a antropologia pode 

contribuir através de estudos direcionados para as relações entre saúde e 

condições de vida, agregando também a visão dos usuários dos serviços de 

saúde133.  Os modelos de saúde, doença e cuidado são provenientes da historia 

social e adquiridos culturalmente, não podendo ser de experiência individual e sim 

de coletividade, com seus costumes e valores, de forma que, com a doença de 

um indivíduo, toda família fica envolvida134.   

Doença crônica tem curso longo, podendo ser incurável, deixar sequelas e 

limitações às funções dos indivíduos, requerendo adaptações devido aos 

desequilíbrios, impondo modificações no estilo de vida diante da nova situação e 

estratégia para seu enfrentamento. Esse processo depende da gravidade, 

complexidade e fase da doença, como das estruturas disponíveis para satisfazer 

as necessidades e readquirir o estado de equilíbrio135. 

6.3.1 Conhecimento sobre sua doença 

As falas dos entrevistados revelaram preocupações em relação ao seu 

estado de saúde, tratamento, suas decisões e seus domínios, funções emocionais 

física e social, corroborando com outras pesquisas que ressaltaram a importância 

dessas considerações sobre os domínios, bem estar geral e físico, social e 

religioso, na avaliação da QV relacionada à saúde dos clientes com câncer136 .O 

câncer é uma das doenças mais temidas pelos clientes, familiares e amigos 

próximos, o que na maioria das vezes induz a sentimentos negativos como: medo 
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do diagnóstico, efeitos colaterais do tratamento, incerteza do prognóstico e, 

principalmente, o sofrimento pela dor e o enfrentamento da possibilidade de 

morte137.      

Por ser considerada uma doença traumatizante, segundo a imaginação 

pessoal e coletiva,  fica mais difícil sua abordagem, devido ao sofrimento, medos 

e angústias dos clientes e familiares, sendo importante a criação de  um vínculo 

com os profissionais de saúde como auxílio terapêutico. Normalmente, é a família 

que ameniza as dificuldades recorrentes da doença, através da cumplicidade e 

divisão das responsabilidades. 

 Durante a consulta oncológica, observa-se ansiedade por parte do cliente, 

da família e do médico. Com o diagnóstico de câncer, existem vários estigmas e, 

grande impacto emocional entre os sujeitos envolvidos138,139.   

6.3.2 As dificuldades trazidas pela doença em sua vida 

As alterações decorrentes da doença onco-hematológica podem 

comprometer a independência e a autonomia do idoso, podendo ocorrer 

limitações para o autocuidado.  Limitações que muitas vezes, referem-se ao seu 

conhecimento sobre a doença, sua motivação e sua capacidade para enfrentar 

este diagnóstico e dar continuidade ao tratamento proposto pela equipe de 

saúde140.   

A literatura aponta dificuldades entre clientes portadores de neoplasias, 

sendo a distância dos centros de tratamentos um dos fatores limitantes descritos 

pela maioria dos idosos141,142.    

Atualmente, a questão da companhia/cuidador também se apresenta 

como dificuldade, devido às novas mudanças sociodemográficas e culturais da 

sociedade, onde as famílias têm um número menor de filhos, cada vez mais 

mulheres trabalham fora de casa, e os valores sociais e familiares tomaram outras 

dimensões, particularmente a solidariedade, para com os clientes/idosos143.   

Portanto, essa carência de cuidadores familiares, aliada ao baixo poder 

aquisitivo, tem deixado os clientes/idosos em situação de desamparo, não tendo 

quem os ajudem em suas necessidades básicas, tais como durante as refeições, 

no banho, no vestir e nos cuidados específicos com a afecção, como na compra e 
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na administração de medicamentos e transporte até a instituição de saúde onde 

fazem o tratamento.  

6.4 A PRÁTICA EDUCATIVA VOLTADA PARA O AUTOCUIDADO 

A prática do autocuidado pode favorecer o enfrentamento e a adaptação do 

cliente idoso com câncer ou outra doença, como uma alternativa eficaz para 

facilitar os conhecimentos distintos desta afecção de que é portador e, também, 

para o controle e diminuição dos fatores de risco à sua saúde.       

Não pretende ser método de ensino, mas sim, de aprendizagem. O homem 

aprende a ser livre e impõe-se a refletir e viver a educação como prática da 

liberdade. 

Reforçando a educação como instrumento, a ideia de conscientização para 

o desenvolvimento do autocuidado descrita por Orem busca a conscientização do 

indivíduo através da reflexão da realidade para a tomada de decisão. Quanto 

mais consciente, melhor estará para intervir na realidade e mudá-la. Esta é uma 

prerrogativa de extrema importância para o enfermeiro, pois facilitará as 

orientações voltadas para o autocuidado através de um trabalho educativo 

horizontal, dialógico, participativo e transformador da realidade de vida dos 

sujeitos sob nossa responsabilidade. Estes cuidados se relacionam com hábitos 

de vida próprios de cada indivíduo, costumes, rituais e crenças, e estão 

relacionados com a forma pela qual esses indivíduos assimilam e utilizam os 

recursos disponíveis em seus ambientes96. 

Essa atitude de conhecer a realidade do sujeito deve ser o primeiro passo 

para a realização de uma prática educativa progressista, que acontece quando o 

educador reconhece o educando como um ser histórico,  com suas dúvidas, 

curiosidades e seus saberes, que foram construídos na prática comunitária. 

Pensar no educando como uma pessoa sem vontades e sem condições de decidir 

sobre seus atos, de expandir ou transformar seus saberes é coisa do passado84. 

Educar em saúde é ir além da assistência curativa, devendo priorizar ações 

preventivas e promocionais, reconhecendo os usuários dos serviços de saúde 

com os seus saberes e condições de vida, estimulando-os a lutarem por mais 

dignidade e mais qualidade de vida144. Nesse contexto, a educação em saúde 
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visa garantir a dignidade das pessoas por meio da promoção da saúde, dos 

direitos humanos fundamentais, para autodeterminação e responsabilidade pela 

própria vida, com visão da sua existência e das necessidades humanas145. 

Portanto, as intervenções necessárias para a promoção da saúde devem estar 

centradas num trabalho coletivo e garantidas por meio de políticas sociais que 

possibilitem uma assistência humanizada e resolutiva. Essas intervenções 

precisam facilitar o planejamento e o desenvolvimento de ações educativas, onde 

os clientes e famíliares sejam o foco da atenção à saúde146. 

A atuação da enfermagem do setor de hemoterapia pode assumir o 

comprometimento social e de saúde com o intuito de cuidar da população para 

melhoria da qualidade de vida147. As práticas educativas têm sido ampliadas no 

campo da saúde e nomeadas de diversas formas que estão relacionadas à 

historia da educação e saúde e a maneira como essas práticas têm sido 

apropriadas. É importante para a nossa formação profissional a ação educativa 

relacionada ao cuidado de enfermagem e a necessidade de encontrar ambientes 

pedagógicos que possa facilitar essa prática148
. 

Os profissionais de saúde devem enfatizar a troca de experiências e 

saberes através da junção de conhecimentos adquiridos nas suas atividades 

diárias para realização de práticas educativas. Estas devem estar fundamentadas 

na reflexão crítica dos participantes do grupo quanto ao problema e nas ações 

necessárias para a melhoria da qualidade da assistência prestada e, também, 

fundamentada no conhecimento de todos os envolvidos148.  

Este processo de implementação destas práticas educativas é proveniente 

de uma reflexão teórica de acordo com as atividades desenvolvidas em 

enfermagem, na qual se busca a troca de informações, valorizando as opiniões 

individuais e dos grupos, baseadas nas experiências do trabalho. Introduz-se a 

viabilidade de reflexão sobre o processo educativo, com os conteúdos que 

tenham significado para sujeitos envolvidos  no processo de ensino-

aprendizagem. Esta prática educativa possibilita ao educando a transformamação 

de suas experiências em conhecimentos. Diante da reflexão e recuperação das 

experiências, analisa-se as ações realizadas em momentos e situações 

diferentes149.   
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Freire destaca que o educando pode não mobilizar as transformações 

sociais, entretanto, estas não acontecerão sem a educação. Logo, a prática 

educativa será mais concreta se oferecer aos educandos o acesso a 

conhecimentos para que comecem, crítica e conscientemente, a preparar sua 

concepção de mundo150.   

Portanto, o processo educativo transformador se fortalece através de um 

movimento compreensivo, facilitador e comprometido por questões sociais entre 

os sujeitos permanentemente comprometido no processo151 e Paulo Freire, 

grande educador brasileiro, enfatiza que “quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender”. Logo, o processo educativo deve favorecer 

ao homem a coragem para esplanar a sua problemática152.  

6.4.1 Cuidado no domicílio após transfusão 

Neste caso é importante seguir as mesmas orientações para as reações 

transfusionais que podem ser agudas ou imediatas, quando ocorrem durante ou 

até 24 horas após a transfusão, ou tardias ou mediatas, quando surgirem após 

esse período44. 

É necessário que o enfermeiro enfatize para os clientes, familiares e/ou  

acompanhantes que estas reações podem acontecer especialmente nas primeiras 

24 horas após o procedimento transfusional. Em caso de ocorrência de qualquer 

evento adverso, deverão procurar atendimento médico imediatamente. 

6.4.2 O cuidado e a manutenção da vida 

Nesta subcategoria, os depoentes descrevem uma melhora após tranfusão, 

inclusive do bem estar e disposição para a vida. Demonstraram em suas falas 

conhecimento da importância desta terapia, porém para se ter saúde é preciso  

condições favoráveis para melhor qualidade de vida e manutenção da mesma. 

Prestar cuidados é uma função fundamental do enfermeiro. Esta função é 

subdividida em três: Cuidado de Manutenção de Vida (CMV), Cuidados Técnicos 

Gerais (CTG) e Especializados (CTE)153,154.   

Os CMV englobam aquilo que é necessário para existência humana, como 

respirar, alimentar-se e estabelecer vínculos, e em condições normais de saúde, a 
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pessoa faz por conta própria, porém, diante da incapacidade, cabe a intervenção 

da enfermagem. Então é função do enfermeiro, promover elementos para que as 

pessoas utilizem recursos internos e externos buscando a independência do 

cuidado de enfermagem. Esses cuidados estão ligados à manutenção da vida, 

que são um conjunto de esforços que devem ser utilizados para suportar e 

estimular as forças vitais153.  

São requisitos para esta função: o conhecimento e compreensão pelo 

enfermeiro do funcionamento humano, seus problemas de saúde, elementos 

necessários para previnir a deterioração do estado de saúde e  das modificações 

a serem empregadas na assistência para assegurar o bem-estar e conforto, assim 

como os fatores que influenciam na participação das pessoa na prestação de 

cuidados153.   

Nesta categoria de cuidados estão a estimulação, a manutenção da vida, o 

conforto, os cuidados com a aparência e os cuidados de compensação e de 

relaxamento, como as  atividades de higiene154. 

Logo, eles são prestados às pessoas que vivenciam ploblemas no 

processo saúde-doença ou que estão vulneráveis a posterior intervenção de 

diferentes profissionais de saúde, como em qualquer evento adverso, que poderá 

ser uma reação medicamentosa, transfusional. A necessidade de observação é 

essencial para que ocorra o cuidado, além de palpação, ausculta, verificação de 

sinais vitais, acompanhamento da perfusão intravenosa, realização de coleta de 

sangue e administração de medicamentos, bem como o acompanhamento de 

possíveis reações adversas153.    

Cuidar é acompanhar e retaurar a saúde das pessoas em situações 

especiais, como fragilidade e privação da sua autonomia, para que possam 

exercer as atividades simples ou mais complexas, exigindo do enfermeiro maior 

capacitação ou especialização com o objetivo de recuperar a autonomia das 

pessoas que estão sob seus cuidados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os objetivos propostos, a construção do protocolo de 

assistência com orientações aos clientes submetidos à hemotransfusão 

ambulatorial será adequada, pois proporcionará novos conhecimentos para esses 

clientes, que poderão influenciar no autocuidado. O enfermeiro e demais 

profissionais de saúde deverão reconhecê-los integralmente, com as suas 

histórias de vida, seus valores, suas crenças, seus saberes, que não poderão ser 

desagregados do processo saúde-doença. Portanto, a prática educativa requer 

dos profissionais um conhecimento amplo sobre a visão desses clientes, suas 

condições sócio-econômicas, culturais, o que facilitará o relacionamento entre 

eles e particularmente contribuirá para o autocuidado. 

Desta forma, entendemos que as mudanças são importantes na prática de 

educação, e que os saberes não podem ser transferidos pelo educador. Este 

deve estimular os educandos para serem sujeitos na construção e reconstrução 

dos conhecimentos. É necessária a integração dos profissionais, clientes, família 

e/ou acompanhantes, compartilhando e esclarecendo suas dúvidas, angústias, 

preocupações e troca de experiências, favorecendo suas relações e auxiliando no 

processo decisório do seu tratamento, com isso, proporcionando maior segurança 

para manutenção da sua  saúde e melhor qualidade de vida. 

Desenvolver a prática educativa em saúde cumpre o direito do usuário 

sobre as informações previstas na Constituição Brasileira. Porém, esta prática 

apresenta algumas deficiências em relação à percepção da população sobre o 

conceito de saúde, entendida como ausência de doenças, e que repercute no 

profissional no modelo cartesiano, restringindo somente às queixas e 

consequentemente à administração de medicamentos, não enfatizando a 

importância dessa prática na promoção dos sujeitos críticos e capazes de 

transformar uma realidade. 

Percebe-se a importância da construção de outros trabalhos não só da 

enfermagem como também de outras profissões, direcionados para o 

atendimento das necessidades desta clientela. No entanto, acreditamos que os 

trabalhos com evidências científicas são importantes, porém não se pode 

esquecer da aproximação humanizada, da percepção, reflexão e sensibilidade 
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dos profissionais diante desses clientes como um todo, estimulando o exercício 

de cidadania a partir de seus enfrentamentos, questionamentos e intervenções 

quando necessárias. 

Com a evolução da hemoterapia, foram necessárias novas resoluções para 

atender à necessidade de regularização das diversas atividades e o cumprimento 

dessas legislações por parte dos funcionários do setor, para prestar serviço de 

qualidade, minimizando riscos e complicações em todas as etapas do ciclo do 

sangue. 

Assim, o produto desta dissertação é o desenvolvimento e construção de 

um protocolo contendo orientações para os clientes submetidos à hemotranfusão 

ambulatorial, que visa contribuir para as atividades da equipe de enfermagem no 

atendimento desta clientela, atendendo as metas do Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial. Este produto intitulado como Construção de um 

protocolo de orientações aos clientes hemotransfundidos no setor de 

Transfusão Ambulatorial: compartilhar saberes visando o autocuidado, é 

uma proposta de saúde voltada para o acolhimento individual ou coletivo ao 

cliente hemotansfundido no setor de Transfusão Ambulatorial para compartilhar 

saberes e melhoria na qualidade de vida - Atividade de atendimento 

interdisciplinar em saúde. O protocolo está descrito no Apêndice B. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1. Questionário de entrevista 

Parte 1. Dados sociodemográficos 

Data da entrevista: ____________ 

Sexo:  

1 (  ) feminino        2 (  ) masculino 

Escolaridade: 

1 (  ) analfabeto 2 (  ) ensino fundamental incompleto 3 (  ) ensino fundamental 

completo 4 (  ) ensino médio incompleto 5 (  ) ensino médio completo 6 (  ) ensino 

superior incompleto 7 (  ) ensino superior completo  8 (  ) pós-graduação lato 

sensu 9 (  ) pós-graduação stricto sensu 

Raça autorreferida:  

1 (  ) branca  2 (  ) negra  3 (  ) parda  4 (  ) amarela  5 (  ) indígena 

Religião:  

1 (  ) católica  2 (  ) evangélica 3 (  ) espírita 4 (  ) outra 

Estado conjugal:  

1 (  ) casado  2 (  ) solteiro 3 (  ) viúvo 4 (  ) divorciado 5 (  ) vive com o 

companheiro 

Naturalidade: _____________________________________________________ 

Trabalha:  

1 (  ) sim   2 (  ) não 

Vínculo empregatício:  

1 (  ) sim  2 (  ) não 

Profissão ou ocupação atual: ________________________________________ 

Renda:  

1 (  ) < salário mínimo 2 (  ) 1 a 3 salários 3 (  ) 4 a 5 salários 4 (  ) 6 a 10 salários 

5 (  ) > 10 salários mínimos 

Tipo de Moradia: 

1 (  ) casa  2 (  ) apartamento 

Quantos cômodos?________  Quantas pessoas residem na casa?____________ 
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Aréa de moradia:  

1 (  ) urbana  2 (  ) rural 

Fonte de abastecimento de água:  

1 (   ) rede geral de distribuição  2 (  )poço ou nascente na propriedade  3 (   ) 

poço ou nascente fora da propriedade  4 (   ) carro pipa  5 (   ) água da chuva 

armazenada de outras formas  6 (   ) rios, açudes e lagos  7 (   ) outra 

Coleta de lixo:  

1 (   ) sim       2 (   ) não 

Saneamento básico: 

Frequenta outro serviço de saúde:  

1 (   ) sim    2 (   ) não. Se afirmativo, qual e em que situação? 

Quem geralmente cuida de você? 

Parte 2. Perguntas abertas 

I – Saberes sobre o estado de saúde 

1 – O que é saúde para você? 

2 – O que é ter uma vida saudável? 

3 – Quais são as suas necessidades de saúde? 

II – Concepção sobre a doença 

1 – O que você sabe sobre a sua doença? 

2 – Como ficou sabendo que estava com doença? 

3 – Quem deu a notícia da sua doença? 

4 – Na sua concepção, o que seria essa doença? 

5 – Nesse caso, quais as necessidades de saúde mais afetadas? 

6 – Tem alguma dificuldade em relação a sua doença? Se sim, quais? 

III – Descrição do tratamento e cuidados realizados 

1 – Você já realizou transfusão de sangue? Se sim, quantas vezes? 

2 – Qual o motivo de ter realizado a transfusão? 

3 – O que você sabe sobre a transfusão? 

4 – Você tem dúvida sobre a transfusão? Se sim, quais são? 

5 – Sabe por que está recebendo a transfusão? 
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6 – Como se sente durante a terapia transfusional? 

7 – Na sua visão a transfusão pode apresentar alguma reação? Se sim, quais? 

Você já teve? Como foi? 

8 – Qual a sua expectativa em relação à transfusão? 

IV – Atendimento e cuidados recebidos 

1 – Como se sente em relação ao ambiente onde é realizada a terapia 

transfusional? 

2 – O que você tem a dizer em relação aos profissionais de saúde (enfermeiro, 

médico, técnico e auxiliares de enfermagem) durante o atendimento? 

3 – Você costuma receber orientações de saúde pelos profissionais? 

4 – Tem dificuldade em relação a este tratamento? Se sim, quais? 

V – Relato do autocuidado 

1 – Como você se cuida no domicílio após a transfusão? 

2 – Quando sente alguma coisa, faz o que? 

3 – O que mudou em sua rotina diária? 

4 – Você gostaria de acrescentar algo que julgue importante sobre a terapia 

transfusional? 
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Apêndice 2. Produto do mestrado 

Construção de um protocolo de orientações aos clientes 

hemotransfundidos no setor de Transfusão Ambulatorial: compartilhar 

saberes visando o autocuidado 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este produto é uma contribuição da minha dissertação do Mestrado 

Profissional Enfermagem Assistencial intitulada Orientações aos clientes 

submetidos à hemotransfusão ambulatorial: criação de um protocolo 

assistencial. O HUAP está voltado para a área de ensino, assistência e pesquisa 

e atualmente, é a maior e mais complexa unidade de saúde de Niterói. 

O ambulatório é uma das portas de entrada de clientes neste hospital e 

recebe um fluxo grande de atendimento, que em sua maioria vem referenciado 

pelo SUS através da rede básica de saúde.  

O Hemocentro dispõe de uma secretaria, sala de espera onde são 

recebidos os possíveis doadores de sangue; duas salas onde são realizadas a 

triagem clínica por enfermeiras, uma sala onde é realizada a triagem 

hematológica, uma sala onde é coletado o sangue dos doadores, uma sala para 

atendimento aos doadores que possam apresentar alguma intercorrência durante 

ou após a coleta do sangue, uma sala para o lanche dos mesmos, três salas onde 

ocorre o processamento das bolsas do sangue coletado e armazenamento 

adequado do material até o resultado final dos testes sorológicos, que após o 

resultado negativo, são destinadas para a expedição e acondicionadas de acordo 

com as normas de segurança. Nesta sala também são recebidas as amostras de 

sangue para as provas cruzadas. As bolsas com sorológicos positivos são 

encaminhadas para incineração. Os clientes com sorologias positivas são 

recebidos pelo médico ou pela enfermeira coordenadora do setor, sendo 

orientados e devidamente encaminhados para tratamento. E finalmente a sala de 

Transfusão Ambulatorial onde recebemos os clientes, familiares e/ou 

acompanhantes, na qual é também  realizada a sangria terapêutica e local onde 

será realizado este projeto. 
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É função do enfermeiro promover educação em saúde, com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida dos clientes que procuram atendimento nas 

instituições de saúde. Por isso, cria-se neste setor uma proposta de acolhimento 

como medida de bem estar e reflexão sobre as práticas cotidianas voltadas para o 

autocuidado, para atender as necessidades afetadas e detectadas nos clientes 

hemotransfundidos neste setor, através da pesquisa realizada para conclusão da 

minha dissertação, respeitando suas vivências, valores, crenças e sua cultura.  

1.1 Metas 

 Criar um produto como requisito para conclusão do Mestrado Profissional 

Enfermagem Assistencial. 

1.2 Objetivos 

 Descrever a proposta do produto oriundo do trabalho de dissertação. 

 Propor ações e contribuições para o bem estar e melhoria na qualidade de 

vida. 

 Implementar a proposta do produto no setor de Transfusão Ambulatorial. 

1.3 Justificativa 

O método de conscientização de Paulo Freire refaz a crítica no processo 

dialético. Não tem a pretensão de ser um método de ensino, mas sim de 

aprendizagem, o homem aprende a ser livre e impõe-se a refletir e viver a 

educação como prática da liberdade 1. 

Utilizando a educação como instrumento, o autor complementa a idéia de 

conscientização para o desenvolvimento do autocuidado descrita por Orem, 

investindo na conscientização do cliente através da reflexão da realidade para a 

tomada de decisão como melhoria para o autocuidado2. Quanto mais consciente, 

melhor preparado para intervir e mudar a realidade. Somente o diálogo, que 

implica um pensar crítico, é capaz de transformá-lo. 

Busca-se, com as orientações, não apenas conteúdos em um diálogo 

verticalizado, mas horizontal, com reflexão da realidade, buscando reduzir a 

ansiedade e o sofrimento causado pela doença e pelo tratamento, sendo alguns 

invasivos, inclusive com possibilidade de reações adversas, como promoção de 

bem estar e melhoria no autocuidado. 
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Assim, o autocuidado é a prática de atividades executadas, aprendidas 

pelo indivíduo para manutenção da vida e da saúde, do bem estar, para melhoria 

da qualidade de vida, após maturidade para realizar uma ação consciente e eficaz 

para o desenvolvimento humano3. 

Em relação à assistência de enfermagem, este estudo apresenta uma 

maior aproximação da realidade do trabalho da enfermagem com estudos 

acadêmicos e científicos no que se refere ao acolhimento do cliente e a questão 

do autocuidado. 

Quanto ao ensino, a relevância do trabalho é despertar nos futuros 

profissionais o enfoque humanístico, como valorização da interdisciplinaridade e 

formação de um profissional atuante e crítico da profissão. Portanto, gerar 

reflexões na formação, enfocando as relações do profissional com o cliente que 

procura este setor. 

2. PROPOSTA DO PRODUTO 

Este produto é uma proposta de sáude e de acolhimento ao cliente no setor 

de Transfusão Ambulatorial. É importante a inserção destes clientes e seus 

familiares neste processo como medida de manutenção de vida  e propor uma 

assistência voltada para o autocuidado e bem estar do assistido. 

3. MÉTODO 

Elaboração do produto 

1ª etapa- Realização da pesquisa de dissertação partindo das conclusões para a 

elaboração do produto. 

2ª etapa- Construção e apresentação do produto na defesa de dissertação. 

3ª etapa- Efetivação da proposta do estudo à Diretoria de Enfermagem 

4. DESENVOLVIMENTO 

O produto trata de uma proposta de implantação de um protocolo no setor 

de Transfusão Ambulatorial voltado para o cliente, atendendo à política nacional 

de humanização no que se refere ao acolhimento do cliente, visando a melhoria 

deste atendimento para a manutenção e promoção do autocuidado. Este produto 

necessita ser institucionalizado para sua concreta efetivação. 
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Este protocolo será elaborado com as sugestões dos clientes que 

participarão em conjunto com a equipe profissional, através de processo 

educativo transformador e de acolhimento, expondo suas problemáticas e 

limitações decorrentes da doença com intuito de auxílio terapêutico no 

enfrentamento das dificuldades diárias. 

Os protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para 

auxiliar um determinado problema de saúde específico baseado em informação 

científica. São importantes ferramentas usadas para atualização na área da 

saúde, podendo ser utilizados a nível ambulatorial ou hospitalar4. 

O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que 

não precisa de um profissional específico para fazê-lo, sendo importante em todos 

os encontros do serviço de saúde. É uma postura ética que envolve a escuta do 

cliente em suas queixas, no processo de saúde e adoecimento, com o 

compromisso pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de 

saberes, portanto, é uma relação humanizada, que pode intervir positivamente no 

estado de saúde do cliente e da coletividade. Acolher é um comprometimento de 

resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde5.      

Atividades 

 Acolhimento ao cliente e familiar e/ou acompanhante em suas 

necessidades; 

 Orientações para esta clientela quanto à importância do autocuidado para 

a manutenção da vida; 

 Elaboração de diretrizes para a ação educativa baseada no diálogo de 

Paulo Freire com escuta sensível para traçar plano de ação para o 

autocuidado de Orem para manutenção da vida. 

Contribuições 

 Melhoria na qualidade de vida através de orientações para o autocuidado; 

 Promoção da formação de vínculo entre cliente, familiares e/ou 

acompanhantes e profissionais; 

 Discussão sobre seus direitos e deveres em relação à saúde; 

 Conscientização de direitos para o exercício da cidadania; 
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 Consolidação das políticas públicas referentes ao SUS, com participação 

do usuário e humanização; 

 Estreitamento dos laços entre a assistência, pesquisa e ensino na 

Universidade. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Parecer Consubstanciado do CEP 
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