
Preencher quando não houver etiqueta

Nome: _______________________

______________________________

Documento:  ___________________

Cód. Progesa: _________________ 

Data:_____/______/_____

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Doação de 

Granulócitos

1. Declaro que realizei a leitura do folheto “Informações Sobre a Doação de Sangue” do Departamento de Hemoterapia e Terapia 
Celular (banco de sangue) do Hospital Israelita Albert Einstein e compreendi o que me foi explicado sobre o processo para Doação de 
Granulócitos, que consiste de: 

a. Entrevista clinica na qual, além dos requisitos exigidos para doação de sangue (estabelecidos por legislação especifica do Ministerio 
da Saude), o doador deve preencher critérios adicionais; 

b. Coleta de amostra de sangue para realização de exames laboratoriais, de acordo com a legislação vigente: tipagem sanguinea 
ABO e Rh; pesquisa de anticorpos irregulares; exames (testes sorológicos) para detecção de agentes infecciosos das hepatites B 
e C, doenças de Chagas, sífilis, vírus T-linfotropico humano (HTLV I/II) e vírus da imunodeficiência humana (HIV 1 e 2); detecção 
de ácido nucleico (NAT, teste molecular), dos vírus das hepatites B e C e HIV; detecção de hemoglobinas anormais; hemoglobina 
glicada (HbA1c) e hemograma. Testes moleculares adicionais de grupos sanguíneos ou para outros agentes infecciosos e outros 
exames laboratoriais poderão ser feitos a critério do banco de sangue deste hospital para aumentar a segurança transfusional e de 
acordo com a avaliação clinica do doador; 

c. Uso de dois medicamentos antes da doação para aumentar o número de granulocitos no meu sangue - Injeção subcutânea de fator 
de crescimento hematopoiético e dexametasona comprimido, ambos em dose única. 

d. A coleta dos granulocitos pode ser feita através da doação de sangue convencional ou por aferese, na qual se faz a punção 
de duas veias (uma em cada braço), o meu sangue circula dentro de um circuito plástico estéril e descartável acoplado a um 
equipamento, sem risco de contaminação ao(a) doador(a). O sangue é separado no circuito, os granulocitos são coletados e os 
demais componentes retornam a(o) doador(a). Uma solução (citrato de sódio) para impedir que o meu sangue coagule no circuito e 
uma solução hemosedimentante (hidroxietilstarch) são utilizadas na doação por aferese e recebo parte destas soluções junto com 
o sangue devolvido.

2. Estou ciente que efeitos adversos podem ocorrer na doação de granulocitos, associados a:
a. Medicações: Os sintomas são mais frequentes com o uso continuo e incluem: Dexametasona - dor de cabeça, dor de estomago, 

náuseas, edema de membros, insônia. Fator de crescimento - dor óssea, muscular e nas articulações, febre, cefaleia. Estou ciente 
que a incidência e os sintomas mais frequentemente descritos na doação de granulócitos são: dor óssea em 31% (neste hospital 
13%), cefaleia em 20% (neste hospital 1,8%) e fadiga em 16% (neste hospital 0%) dos doadores. Efeitos adversos a longo prazo 
desta medicações não foram descritos ate o momento em doadores de granulocitos[1].

b. Doação: A incidência descrita de reação adversa é de 0,3 a 5,2% (neste hospital 2%), sendo a grande maioria de natureza leve 
ou moderada, com pronta recuperação do bem estar do doador. Os efeitos indesejados mais frequentes em relação ao braço 
puncionado são equimose (incidência descrita: 22%), dor no braço (10%) e hematoma (incidencia descrita: 0,5 a 6%; neste hospital 
1,1%). Reações adversas raras incluem a punção arterial (incidência descrita: 0,003 a 0,009%) e irritação ou lesão do nervo, 
caracterizada por formigamento, perda força e/ou dor no braço puncionado (incidência descrita: 0,0016 a 0,9%)[2,3]. 

c. Doação por aferese: sintomas mais frequentes são causados pela queda no nível do cálcio na circulação devido à infusão do 
citrato de sódio - formigamento nos lábios, mãos e/ou rosto, fraqueza, nauseas, vômitos, queda da pressão, cãibras, palpitação 
(incidência descrita: 1,81%; neste hospital: 1,3%). Estes sintomas são facilmente contornados com modificações na programação do 
equipamento e/ou administração de cálcio. Manifestações mais graves tais como opressão no peito, convulsão e aumento pressão 
são raras, com incidência descrita <0,4%[2,3]. A solução hemosedimentante pode causar reação alérgica e aumento transitório do 
peso com inchaço nas pernas no período pós doação. Reação alérgica leve (prurido e eritema) é descrita em cerca de 1,8% dos 
doadores de granulocitos (neste hospital 0,6%)[1].

d. Doação de sangue: Os sintomas adversos mais frequentes são fraqueza, tontura, palidez, náuseas, vômitos, queda 
de pressão e da pulsação e desmaio, conjunto conhecido como reação vaso-vagal leve a moderada (incidência: *TE*
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Deve ser preenchido pelo(a) doador(a)
Confirmo que recebi explicações, minhas duvidas foram esclarecidas, li, compreendi e concordo com os itens acima 
referidos. Apesar de ter entendido e estar satisfeito com as explicações dadas, RESERVO-ME o direito de revogar este 
consentimento em qualquer etapa do processo. 

Assinatura: _______________________________________________ Data _____/_____/_____    Hora: _____:____

1,4 a 7%; neste hospital: 1,7%); a reação vaso-vagal grave inclui estes sintomas, acrescidos de convulsão e desmaio prolongado 
(incidência descrita: 0,1 a 0,5%)[2,3].

3. Estou ciente que os efeitos adversos descritos no item 2 podem ocorrer antes, durante ou após a doação. Compreendi a importância 
de informar imediatamente qualquer alteração ou sintoma, incluindo dor, ao profissional que me atende para que as medidas disponíveis 
e necessarias para o seu controle sejam aplicadas. Estou ciente dos cuidados após a doação e que devo entrar em contato o mais breve 
possivel ou comparecer ao banco de sangue se ocorrer alteração ou sintoma horas/dias após a doação ou se houver qualquer outra 
alteração potencialmente associada à doação de granulocitos.
4. Estou ciente que problemas técnicos com o equipamento ou veia puncionada (formação de hematoma, veias de calibre fino) podem 
impossibilitar a coleta do número adequado de granulócitos. Neste caso, o médico do paciente que receberia a transfusão de granulócitos 
será imediatamente comunicado.
5.  Estou ciente que exames laboratoriais são colhidos antes e depois de cada doação. Entendi também que o produto coletado é 
submetido a exames laboratoriais e transfundido o mais breve possível no paciente específico. 
6. Entendi que pode haver resultado alterado (falso positivo/positivo) ou inconclusivo dos testes realizados para os agentes infecciosos 
mencionados no item 1b. Concordo que, nesta situação, poderei ser convocado pelo banco de sangue deste hospital para agendar 
consulta e ser informado sobre a alteração, coletar nova amostra de sangue para a repetição destes testes e/ou realização de exames 
adicionais. Estou ciente também que poderei ser contatado por órgão de vigilância sanitária em virtude de resultados alterados no 
sangue doado.
7. Autorizo a incorporação dos meus dados cadastrais ao arquivo de doadores local e nacional (conforme legislação regulatória do 
Ministerio da Saude).
8. Autorizo a coleta do meu sangue ou de parte dele para uso a critério do banco de sangue deste hospital.
9. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue e hemocomponentes em 
situações imprevistas que possam ocorrer e que necessitem de cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos. 
10. Esta autorização é dada aos médicos do banco de sangue deste hospital bem como ao(s) seu(s) médicos e/ou outro(s) 
profissional(is) por ele selecionado(s) a intervir no(s) procedimento(s) e de acordo com o julgamento profissional, quanto à necessidade 
de coparticipação.

Deve ser preenchido pelo profissional do banco de sangue
Expliquei ao(a) próprio(a) doador(a) todo o processo de doação de granulocitos, seus benefícios e riscos, cuidados pos 
doação e respondi todas as perguntas formuladas por ele(a). De acordo com o meu entendimento, o(a) doador(a) está 
em condições de compreender o que lhe foi informado.

Profissional responsável pela triagem: ___________________________________ Nº conselho: _________________

Data ______/______/______    Hora: _____:_____

Com relação à doação de granulocitos, fui informado que estou: 
(     ) APTO(A)  (     ) INAPTO(A) por __________dias  (     ) INAPTO(A) em definitivo

Motivo inaptidão: ________________________________________________________________________________ 
Confirmo que entendi as questões da entrevista clinica e que as informações por mim prestadas são verdadeiras. Tive 
a oportunidade de esclarecer dúvidas e entendi o motivo da inaptidão.

Assinatura doador(a): _______________________________________________ Data:_____/_____/____
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