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O PAPEL DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DA DOAÇÃO DE SANGUE:
REVISÃO INTEGRATIVA
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Valéria de Souza Araújo¹, Simone Marcelino Lopes¹, Woneska Rodrigues
Pinheiro²
No Centro de Hematologia a assistência ao possível doador de sangue funciona
através da realização de etapas: captação de doadores, triagem clínica, coleta
de sangue, fracionamento, sorologia e distribuição do sangue para as
instituições de saúde. No acolhimento das pessoas que chegam ao serviço para
realizar a doação, a enfermagem tem papel significativo desde a chagada do
doador para coleta de sangue até o final do procedimento, construindo vínculos
entre as pessoas que procuram o serviço. Com isso, objetivou-se identificar as
principais atribuições da enfermagem no Centro de Hematologia durante o
processo de doação de sangue. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura,
realizada em junho de 2019 na Biblioteca Virtual de Saúde: Base de Dados de
Enfermagem, Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde,
Medical Literature Analysis And Retrieval System Online. Na busca foram
utilizados os Descritores em Ciência da Saúde: Doadores de Sangue e
Profissionais de Enfermagem. O cruzamento dos termos com o operador
booleano AND resultou em 13 estudos, foi realizado a leitura na integra, 3 artigos
atendiam ao escopo desta pesquisa. As atribuições da equipe de enfermagem
envolvem: receptividade, escuta ativa e comunicação efetiva, proporcionando
um acolhimento humanizado ao doador; verificação dos sinais vitais, peso, altura
e contagem da hemoglobina; acompanhamento na realização da triagem clínica
com entrevista padronizada para definir a elegibilidade do candidato à doação;
assistência na sala de coleta explicando as etapas do procedimento, bem como
sua importância para que os doadores retornem ao hemocentro; preparação dos
materiais; realização da punção venosa para coleta e identificação das amostras
sanguíneas para sorologias e flebotomia; etiquetamento das bolsas e
observação do doador nos primeiros dez minutos após o termino do
procedimento para identificação de possíveis reações adversas. Dessa forma,
evidencia-se o papel que a equipe de enfermagem desempenha no processo de
doação de sangue, como membro de saúde que estão presentes em todos os
serviços de assistência em hematologia, hemoterapia e em terapia de suporte.
O acolhimento oferecido por esses profissionais é visto como o que há de mais
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positivo durante todo o processo, sendo algo que influencia diretamente no
retorno das pessoas ao hemocentro, cria vínculos entre o serviço e a população
e melhora a qualidade da assistência durante a realização dos procedimentos
invasivos.
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