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Introdução: No processo de captação de doadores e transfusão do material biológico, 

técnicas e critérios específicos como o registro e triagem dos candidatos à doação de sangue 

são adotados, com o objetivo de identificar enfermidades nos candidatos à doação que possam 

acarretar riscos para o receptor ou para si próprios (1). Na entrevista da triagem clínica pode-

se identificar situações de risco para a janela imunológica, uma vez que a transmissão de 

doenças pelo sangue não pode ser totalmente evitada com a realização dos testes sorológicos; 

além disso, pode haver omissão dos doadores durante a entrevista os quais podem agir de má 

fé em questionários que investigam a existência de comportamentos considerados de risco (2). 

Muitos candidatos podem sentir-se constrangidos no momento da triagem, podendo alegar 

falsas informações (3,4). Após o processo da triagem clínica, o candidato à doação tem a 

possibilidade de se autodeclarar apto ou inapto, de forma sigilosa, por meio do voto de 

autoexclusão, uma ferramenta de apoio à triagem, porém não totalmente eficaz, visto que o 

doador que tem o intuito de omitir sua exposição aos fatores de risco na anamnese, pode ainda 

continuar omitindo no voto. Ademais, existe a recusa subjetiva, que consiste na recusa do 

candidato à doação pelo profissional da triagem clínica mesmo que as respostas apresentadas 

pelo candidato impliquem na sua aptidão para doação, caso o profissional de saúde julgue o 

comportamento e as informações prestadas de caráter duvidoso ou inverídico, baseando-se, 

somente, na sua avaliação subjetiva (4). Essas ferramentas visam o aumento da segurança 

transfusional, na busca pela diminuição dos riscos relacionados à margem de erro dos testes 

sorológicos e à janela imunológica (4). Objetivos: Promover uma reflexão sobre os aspectos 

éticos envolvidos na recusa subjetiva do candidato à doação de sangue. Métodos: Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica no mês de abril de 2019, por meio de busca eletrônica 

nas principais bases de dados, como: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), PubMed, e Scielo. 

Para a seleção das publicações cientificas foram utilizados os descritores “doação de sangue”, 

“descarte subjetivo” “recusa subjetiva” e “triagem clínica”. Os critérios de inclusão para 

escolha das publicações foram: artigos científicos que tratam do referido tema, publicados no 

período de 2008 a 2018, no Brasil ou exterior, em português. Dentre os 17 artigos científicos 

selecionados com os referidos descritores, 10 atenderam a todos os critérios e 02 foram 

inclusos na revisão de literatura deste estudo. Resultados e Discussão: A triagem do doador 

antes da coleta de sangue é uma importante estratégia que objetiva minimizar os casos de 

transmissão de doenças transmissíveis pelo sangue para um possível receptor, sendo 

fundamental para o triador - o qual pode ser qualquer profissional de nível superior da área da 

saúde e devidamente qualificado – a realização de perguntas ao doador em conformidade com 

a Portaria de Consolidação nº 5/2017 (1,2). Desse modo, a triagem exerce um importante 

recurso nos serviços de captação de sangue e hemoterapia, sendo a recusa subjetiva um 
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mecanismo que aumenta a segurança transfusional, porém, esse método também fere os 

preceitos éticos do ato da doação de sangue. Em relação à recusa subjetiva de doadores no 

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (HEMOPA), entre os anos de 2012 

a 2013, do total das doações que ocorreram no período estudado, 2.185 bolsas sanguíneas 

foram inabilitadas por meio de descarte subjetivo, ou seja, antes mesmo do início da doação, 

os hemocomponentes foram classificados como descartáveis e a bolsa doada como inapta para 

o ato transfusional. Em questionamento aos triadores, foi observado que o profissional é 

motivado pela sua ética pessoal durante a entrevista com o doador, a qual influencia na 

aptidão ou inaptidão da bolsa de sangue coletada (4). No que se refere à reflexão ética no 

descarte subjetivo da doação de sangue, alguns entrevistadores sentem constrangimento ao 

dispensar determinados doadores, e baseados em uma impressão subjetiva torna-os um falso 

apto, aceitando a doação. No entanto, sem autorização prévia e conhecimento do doador, 

descartam o sangue doado independentemente dos resultados dos testes hematológicos, 

sorológicos e moleculares (5). É importante ressaltar que a recusa subjetiva é uma prática que 

não está fundamentada na legislação referente aos regulamentos técnicos de procedimentos 

hemoterápicos, o que a torna um exercício particular aos bancos de sangue (2). Durante a 

entrevista ao doador, ao julgar de forma subjetiva a veracidade das informações do candidato 

à doação e realizar a recusa subjetiva sem informá-lo, essa prática fere não somente o doador, 

como paciente e funcionários, visto que o doador é enganado por cogitar que seu sangue será 

aproveitado. Além disso, há um custo na coleta do material biológico e na realização de 

exames e um risco para os profissionais envolvidos que manuseiam o material biológico 

supostamente contaminado. Por outro lado, perante a bioética, a recusa subjetiva desrespeita 

os preceitos éticos da pessoa candidata a doação, tais como: a subjetividade, quando o triador 

vai contra a legitimidade dos fatos e relatos do doador durante a entrevista; a autonomia, pois 

o doador perde o poder de tomar decisões que afetem sua escolha no ato da doação; 

vulnerabilidade, em que o triador considera o doador como vulnerável, tornando-o um 

“perigo” ou risco iminente sem que ele tenha conhecimento do seu potencial risco; e a partir 

do preceito anterior, outro aspecto ético não é exercido, o consentimento perante as 

informações fornecidas, em razão de o triador não repassar os motivos de forma consistente e 

esclarecedora que levaram a recusa do doador; o preconceito e eugenia em que ocorre o 

julgamento prévio negativo do entrevistado, quando os estereótipos tendem a ter influência na 

decisão do triador; e o paternalismo, o qual o triador apresenta a liberdade de considerar as 

decisões fundamentadas em seus próprios valores e convicções (5). Diante desses aspectos 

éticos, o profissional responsável pela triagem de doadores de sangue deve ter um 

compromisso ético com o doador e nunca lhe faltar com a verdade, transmitir informações 

corretas e esclarecedoras, permitindo-lhe usufruir plenamente da sua cidadania. Conclusão/ 

Considerações Finais: Faz-se necessário, portanto, maior esclarecimento e treinamento das 

equipes triadoras a partir de educação permanente e continuada para evitar possíveis vieses e 

conceitos pré-estabelecidos, além de clareza nas informações disponibilizadas aos candidatos 

à doação de sangue e revisão dos protocolos operacionais, contribuindo assim, com redução 

de custos, perdas financeiras e sociais 

 

Descritores: Doadores de sangue, Descarte subjetivo, Triagem clínica. 
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