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POLÍTICA NACIONAL DE TRANSFUSÃO DE SANGUE, COMPONENTES E
HEMODERIVADOS

1.

Introdução

Um serviço de transfusão de sangue (STS) bem organizado é pré-requisito para o uso seguro e
eficaz do sangue e produtos sanguíneos. A epidemia generalizada do VIH/SIDA fez com que
nos concentrássemos na importância da prevenção das infecções transmissíveis pela transfusões
(ITTs). Esses esforços contribuíram para a redução da prevalência do VIH/SIDA que continua
muito elevada nos países africanos onde ainda ocorrem infecções devido a transfusão de sangue
e produtos sanguíneos contaminados. Além disso, muitos mais receptores de produtos
sanguíneos são infectados pelos vírus da hepatite B e C, da sífilis e outros agentes infecciosos.
As infecções transmitidas por transfusões podem ser eficazmente prevenidas com a adopção de
uma estratégia integrada que garanta a segurança do sangue ministrado que inclua:
- O estabelecimento de um programa nacional de transfusão de sangue, bem coordenado;
- A colheita de sangue apenas apartir de dadores voluntários e não-remuneráveis
provenientes de populações de baixo-risco;
- A testagem de todo sangue doado para as principais infecções transmissíveis pela
transfusões;
- A redução de transfusões desnecessárias pelo uso clínico apropriado do sangue e seus
componentes;
- Implementação dum programa de garantia de qualidade a todos níveis de implementação
da actividade transfusional.
É preciso lembrar que a transfusão sanguínea é uma terapia baseada na utilização do sangue
humano e dos seus derivados. Ela pode em certas circunstâncias ser responsável por acidentes
imunológicos e infecções que põem em risco a vida do paciente e afectar a vida das suas
famílias.
Nos países africanos onde ainda persistem problemas graves de falta de sangue muitas mulheres
continuam a morrer de hemorragia pós-parto e também crianças devido à anemia causada por
infecções parasitárias e desnutrição.
A crescente prevalência do VIH/SIDA e a elevada prevalência da hepatite B exigem uma
reflexão aprofundada sobre os meios que permitirão garantir a segurança de transfusão em São
Tomé e Príncipe. É imperativo que o Estado de São Tomé e Príncipe implemente uma política e
uma regulamentação transfusional que permitam aos profissionais de saúde de praticar a
transfusão nas melhores condições de segurança.
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2.

Situação actual de segurança transfusional

Embora não exista neste país um programa coordenado a nível nacional, existe actividade
transfusional em São Tomé e Príncipe, desenvolvida a nível do maior hospital do país, o Centro
Hospitalar de São Tomé e Príncipe. Esta actividade é desenvolvida por uma equipa coordenada
por um Médico Sénior.
2.1 Organização
A actividade transfusional está concentrada a nível do Banco de Sangue do Centro
Hospitalar de São Tomé e Príncipe. Aqui o coordenador desta actividade responde à
Directora Clínica, nos aspectos técnicos e directamente ao Director Geral do Centro
Hospitalar, nos aspectos operacionais.
2.2 Legislação
Foi realizada uma avaliação da situação transfusional em São Tomé e Príncipe em 2003,
mas ainda não foi formulada a Política Nacional de Transfusão de Sangue, nem o
Regulamento Nacional de Transfusão de Sangue.
2.3 Infra-estruturas
O Banco de Sangue possui instalações com 7 compartimentos de dimensões bastante
reduzidas, assim distribuídos:
- 1 sala de atendimento de dadores de sangue;
- 1 gabinete do coordenador;
- 1 laboratório de testagem das Infecções Transmissíveis pela Transfusão;
- 1 sala de colheita de sangue;
- 1 sala de produção de componentes do sangue onde ficam as geleiras de conservação
de sangue e reagentes;
- 1 sala para lavagem de material e preparação de água destilada;
- 1 refeitório para dadores e funcionários;
- 1 armazém para material de escritório e consumíveis.
Não existe laboratório de imunohematologia, o estudo imunohematológico é feito numa
mesa no corredor principal do edifício.
2.4 Equipamentos
O Banco de Sangue do Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe, encontra-se equipado
relativamente bem. Possui equipamento para produção de hemocomponentes e conservação
do sangue em condições operacionais.
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No entanto uma parte bastante importante do seu equipamento funciona com deficiência
devido a falta de manutenção, como a cadeia ELISA para a testagem de infecções
transmissíveis pela transfusão.
Não possui equipamento para conservação de plaquetas.
2.5 Pessoal
O Banco de Sangue do Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe funciona com 14
funcionários a tempo inteiro (2 enfermeiros, 11 técnicos do laboratório e 1 auxiliar) e 1
Médico de Clinica Geral a tempo parcial que tem a função de coordenador.
Não existe nenhum especialista na área da imunohematologia e na transfusão sanguínea e
também não dispõe dum programa e plano de formação de especialização no sector de
medicina transfusional o que tem dificultado enormemente a qualificação do pessoal
conforme as exigências actuais da transfusão sanguínea e perfil de carreira na transfusão
sanguínea
2.6 Meio de transporte
O Banco de Sangue não possui viatura própria, em caso de necessidade solicita à
Administração do hospital.
2.7 Recursos financeiros
Embora exista a nível do hospital uma rubrica para a aquisição de bens alimentícios para a
confecção do lanche para os dadores, mas não existe Orçamento Específico para toda
actividade de transfusão de sangue.
Outras componentes de despesas do Banco de Sangue encontram-se integradas no
orçamento global do hospital (proveniente do OGE e fundos externos,).
A transfusão de sangue é gratuita, mas é importante estabelecer um sistema para garantir a
sua sustentabilidade no futuro.
2.8 Sistema de aprovisionamento de consumíveis e reagentes
O sistema do aprovisionamento funciona com deficiência tendo como consequência a rotura
de stock. O fornecimento dos consumíveis e reagentes é assegurado pelos parceiros do
Ministério da Saúde.
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2.9 Doação de sangue
São Tomé e Príncipe é um país com cerca de 140,000 habitantes, de acordo com a OMS as
necessidades de transfusão de sangue num determinado país são de 20 doações por 1000
habitantes por ano. Isto significa que este país precisa de 2,800 unidades de sangue para
satisfazer as suas necessidades. O Banco de Sangue colhe actualmente 1,010 unidades de
sangue e 94.5% das doações provêm de dadores familiares ou repositores.
Uma análise dos dados sobre as doações de sangue revela uma redução sistemática ao longo
dos últimos 4 anos das doações de sangue a nível do Banco de Sangue do Centro Hospitalar
de São Tomé e Príncipe, de 1,675 para 1,010, de 2002 para 2005, respectivamente.
A comparação de dados sobre as doações por tipo de dadores, dos últimos dois anos, 2004 e
2005, pode-se constatar um aumento embora não significativo das doações voluntárias, de
30 para 55.
Existe uma ONG que apoia o Banco de Sangue na promoção e recrutamento de dadores de
sangue, mas precisa de ser apoiada a sua capacidade para o recrutamento de dadores
voluntários.
2.10

Testagem do Sangue

As unidades de sangue recolhidas são submetidas a teste de VIH, Hepatite B e Sífilis.
Embora haja informação de testagem intermitente de Hepatite C não existem dados sobre a
prevalência desta infecção em dadores de sangue. Embora exista equipamento para rastreio
do sangue usando ELISA, este não é usado optimamente devido ao número bastante
reduzido das doações de sangue.
Em 2005 as prevalências das infecções transmissíveis pela transfusão, com excepção da
sífilis, são mais elevadas em dadores de sangue que na população em geral onde o VIH nos
dadores de sangue é de 3.7 %, Hepatite B 9.2 % e sífilis 2.4 %, e na população em geral VIH
é 1.5%, Hepatite B, 8.6% e Sífilis 4.2%.
As taxas de infecções nos dadores de sangue aumentaram drasticamente de 2002 para 2005,
tendo o VIH passado de 0.8% para 3.7% e a sífilis de 0.2% para 2.4%, respectivamente.
A classificação imunohematológica se limita essencialmente a grupagem ABO e Rhesus,
feito numa lâmina.
2.11

Utilização de sangue

Uma avaliação rápida dos pedidos de sangue a nível do Banco de Sangue do Centro
Hospitalar de São Tomé e Príncipe, de 01 de Janeiro a 18 de Maio de 2006, indica uma taxa
de 88.5% pedidos de sangue atendidos, contra 11.5% não-atendidos.
Não existem dados que permitam analisar a evolução dos pedidos atendidos e não atendidos,
ao longo dos anos.
Política Nacional de Transfusão de Sangue-1/21/2010

6

As transfusões são quase directas, pois o sangue colhido é testado usando testes rápidos e
imediatamente transfundido, a maior parte das vezes sob o olhar atento dos familiares.
Ainda não foi constituído o Comité Hospitalar de Transfusão de Sangue e também não
existem Normas sobre o Uso Clínico de Sangue. Não existe Tabela para Requisição de
Sangue, com indicação do número de transfusões por tipo de cirurgia electiva, para a
racionalização do sangue.
2.12

Garantia de qualidade

Não existe um Programa Nacional de Gestão de Qualidade, mas existe Controle de
Qualidade Externo, feito apenas para a Serologia dos Grupos Sanguíneos, incluindo as
Provas de Compatibilidade, com o Instituto Português de Sangue. O último Relatório obtido
foi de Julho de 2005. Ainda não foram desenvolvidos os padrões, os procedimentos
operacionais padronizados e não existe um plano para formação em trabalho.

3.

Política Nacional de Saúde

3.1 As prioridades do Governo
A Política Nacional de Saúde apresenta os principais problemas do sector de Saúde, que
representam prioridades deste, em duas categorias, nomeadamente os problemas de Saúde
da população e os problemas do Serviço Nacional de Saúde.
Este documento refere que os problemas de Saúde da população que mais preocupam o
Sector da Saúde, são os seguintes: o paludismo, as infecções respiratórias agudas, doenças
diarréicas agudas, as doenças sexualmente transmitidas, VIH/SIDA (estes que se assume que
15% resultam das transfusões de sangue), imunização, malnutrição, saúde materno-infantil e
doenças não transmissíveis, como por exemplo as cardiovasculares.
Os problemas do Serviço Nacional de Saúde que representam grande preocupação para este
sector são: os ligados à rede de infra-estruturas, organização e gestão.
3.2 Princípios Orientadores
A Política Nacional de Saúde defende como Princípios que doutrinam o sistema da saúde em
São Tomé e Príncipe os seguintes:
 Universalidade da cobertura em todos os níveis de atenção;
 Equidade no acesso e na utilização de cuidados de saúde, sem preconceitos ou
previlégios de qualquer espécie;
 Integralidade na prestação, entendida como conjunto articulado de acções e serviços
promocionais, preventivos e curativos, individuais, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema;
 Optimização dos recursos afectados a cada nível de intervenção.
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3.3 Visão a longo prazo do desenvolvimento nacional de saúde
O Sistema Nacional de Saúde tem por finalidade garantir a saúde da população santomense,
através da formulação e execução de políticas económicas e sociais que visem a redução de
riscos de doenças e de outros agravos e do estabelecimento de condições que assegurem um
acesso universal e equânime às acções e serviços de promoção, protecção, recuperação e
manutenção da saúde (curativos e reabilitativos), tendo em atenção os factores determinantes
e condicionantes desse estado e bem-estar.
3.4 Orientações estratégicas
A Política da Saúde estabelece como estratégias para resolução dos problemas da Saúde do
povo Santomense as seguintes acções:
 Organização e gestão dos serviços de saúde;
 Oferta de serviços de saúde;
 Enquadramento e desenvolvimento de recursos de saúde;
 Investigação em saúde.

4.

Objectivos da Política Nacional de Transfusão de Sangue

Com base na análise da situação descrita e tendo em conta a Política Nacional de Saúde os
seguintes objectivos foram formulados:
4.1 Objectivo geral
Aprovisionar em quantidade suficiente o Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe e as
Unidades Sanitárias com internamento, em sangue de boa qualidade e cobrir 100% das
necessidades nacionais.
4.2 Objectivos específicos
- Atingir 100% de doações voluntárias e não remuneráveis, provenientes da população de
baixo risco;
- Assegurar a testagem de 100% das unidades de sangue para as principais infecções
transmissíveis pela transfusão.
- Reduzir o número de transfusões desnecessárias pelo uso clínico apropriado do sangue e
seus componentes.

5.

Estratégias da Política Nacional de Transfusão de Sangue

Para atingir estes objectivos as principais estratégias a implementar são :
i

Estabelecimento dum programa nacional de transfusão de sangue em São Tomé e
Príncipe, devidamente coordenado;

ii

Desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para recrutar e manter mais
dadores voluntários e não remuneráveis;
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iii

Estabelecimento dum programa eficiente para testagem e rastreio de infecções
transmissíveis pela transfusão de sangue;

iv

Estabelecimento dum mecanismo eficiente para a aquisição e gestão de reagentes;

v

Desenvolvimento de normas para toda actividade transfusional;

vi

Desenvolvimento de directrizes sobre o uso clínico apropriado do sangue e formação
do pessoal;

vii

Implementação dum programa de garantia de qualidade a todos níveis de
implementação da actividade transfusional.

6.

Estrutura Organizacional
Será constituído a nível do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Transfusão de
Sangue de São Tomé e Príncipe, abreviadamente designado, PNTS_STP, que se subordinará
à Direcção Geral do Cuidados de Saúde/Direcção Geral do Centro Hospitalar/Ministro da
Saúde, com sede em São Tomé, cujo ordenamento institucional se enquadra dentro das
normas de funcionamento dos programas do Ministério da Saúde.
O PNTS_STP poderá constituir unidades periféricas de sangue, com serviços adequados, a
implantar à medida que forem as condições necessárias ao seu funcionamento eficiente,
mediante despacho do Ministro da Saúde.

6.1 Órgãos executivos
Os órgãos executivos de Programa Nacional de Transfusão de Sangue de São Tomé e
Príncipe (PNTS_STP) são constituídos por :
- Centro Nacional de Transfusão de Sangue de São Tomé e Príncipe (CeNaTS_STP),
com sede em São Tomé ;
- Unidades Transfusionais em unidades sanitárias com internamento;
- Postos fixos de colheitas.
6.1.1

Atribuições do Centro Nacional de Transfusão de Sangue de São Tomé e
Príncipe (CeNaTS_STP):
a. Organizar, supervisar e coordenar as actividades de transfusão sanguínea em todo
o país;
b. Propôr ao Ministério da Saúde dentro das suas atribuições as normas nacionais
em matéria da segurança transfusional;
c. Adquirir, validar e distribuir os materiais, reagentes e consumíveis necessários a
transfusão sanguínea;
d. Promover a doação de sangue benévola;
e. Testar, processar e distribuir o sangue e seus derivados para todas as unidades
sanitárias;
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f. Implementar e avaliar regularmente o Programa Nacional de Garantia de
Qualidade
g. Assegurar a formação do pessoal do PNTS_STP, assim como utilizadores de
sangue e dos seus derivados;
h. Estabelecer um programa de monitoria e avaliação das actividades do programa;
i. Promover investigação no domínio de imunohematologia e das doenças
transmissíveis por sangue.
6.1.2

Atribuições das Unidades transfusionais:
a. Conservar o sangue e seus derivados, recebido do CeNaTS, em condições
adequadas;
b. Realizar a classificação dos grupos sanguíneos dos pacientes e as provas de
compatibilidade;
c. Assegurar o uso racional de sangue dentro das unidades sanitárias.

6.1.3

Atribuições dos Postos fixos de colheita:
a. Promover a sensibilização e recrutamento dos dadores voluntários benévolos;
b. Efectuar colheita e transporte das unidades de sangue colhidas para o CeNaTS.

6.2 Órgãos consultivos
Os órgãos consultivos são constituídos pelo Comité Nacional de Transfusão de Sangue
(CoNaTS) e o Comité Hospitalar de Transfusão de Sangue (CHTS).
6.2.1

O Comité Nacional de Transfusão de Sangue constitui o órgão consultivo nacional
para todos problemas ligados à segurança transfusional. Dar parecer técnico e
científico sobre a gestão e prestação do Programa Nacional de Transfusão de Sangue
(PNTS). Sua composição e função serão fixadas por um Despacho Ministerial.

6.2.2

O Comité Hospitalar de Transfusão de Sangue (CHTS) aconselha o Director do
hospital e vela pelo respeito dos procedimentos da transfusão sanguínea dentro do
estabelecimento hospitalar. Reúne-se se necessário para examinar e dar ponto de
vista técnico sobre os problemas ligados à prática transfusional no hospital.

7.

Administração do PNTS_STP

7.1 A administração do PNTS_STP é assegurada por :


Um Coordenador

7.1.1

O PNTS_STP está sob a responsabilidade dum Coordenador formado em ciências
biomédicas, funcionário de estado com perfil de transfusão sanguínea ou domínios
equivalentes gozando duma boa experiência em prática transfusional.

7.1.2

O Coordenador do PNTS_STP é indigitado pelo Ministro da Saúde. É atribuída nas
suas funções a responsabilidade administrativa e financeira sob o controlo da

Política Nacional de Transfusão de Sangue-1/21/2010

10

contabilidade da (Direcção dos Cuidados de Saúde/Director Geral do Centro
Hospitalar/Ministro da Saúde), onde presta contas regularmente.
7.1.3



8.

O Coordenador terá a responsabilidade de desempenhar funções administrativas e
financeiras caso não haja uma pessoa indicada para o efeito.

O Coordenador será assistido por:

7.1.4

Responsável pela Mobilização e Recrutamento de Dadores de Sangue;

7.1.5

Responsável pelo Processamento do Sangue e seus Componentes;

7.1.6

Responsável da Qualidade;

7.1.7

Responsável Administrativo e Financeiro.

Doação de sangue
8.1 A doação de sangue deve ser em todas as circunstâncias voluntária e não-remunerável
sem que nenhuma pressão seja exercida sobre o dador.
8.2 O dador deve ser informado sobre os riscos ligados à colheita de sangue, sua saúde e
segurança devem ser preocupação constante;
8.3 O proveito financeiro nunca deve ser uma motivação tanto para o dador assim como
para os responsáveis de colheita;
8.4 O anonimato entre o dador e receptor deve ser respeitado salvo caso particular,
estabelecido num regulamento do Ministério da Saúde;
8.5 A doação sanguínea não deve ser objecto de discriminação racial, nacionalidade ou
religião;
8.6 O sangue deve ser colhido sob a responsabilidade duma pessoa qualificada e
competente;
8.7 O sangue deve ser colhido em pessoas saudáveis e de bom comportamento sexual, os
critérios de selecção serão estabelecidos no regulamento desta política;
8.8 As disposições complementares serão fixadas num texto regulamento.
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9.

Testagem do Sangue
Os exames seguintes deverão ser sistematicamente efectuados em todas as bolsas de sangue
destinadas à transfusão:
9.1 Grupagem sanguínea ABO e Rhesus utilizando as provas sérica e globulares, por dois
técnicos diferentes e se possível utilizando lotes de reagentes diferentes.
9.2 Determinação do factor Rhesus e pesquisa de antígeno Du com fenótipo para os sujeitos
Rhesus negativos;
9.3 A despistagem das hemólise anti-A , anti-B casos dos dadores de grupo sanguíneo O;
9.4 A despistagem dos anticorpos anti-VIH, de antígeno HBsAg , da Hepatite C e da Sífilis
pelos técnicos apropriados e todas as outras doenças transmissíveis por sangue em
função da evolução das ciências e epidemiologia local;
9.5 A despistagem de toda doença transmissível pelo sangue em conformidade com a
regulamentação nacional em vigor e tendo em conta as novas descobertas;
9.6 A pesquisa das aglutininas irregulares se necessário.

10. Conservação de sangue e dos seus derivados
10.1
As bolsas de sangue total e os concentrados eritrocitários serão conservados a
uma temperatura constante entre 4 a 6°C. A duração de conservação de sangue total e os
concentrados eritrocitários variarão de 21 a 35 dias segundo anticoagulante utilizado
contendo ou não a adenina. (CPD: 21 dias, CPDA: 35 dias)
10.2
O Plasma Fresco Congelado e o Crioprecipitado serão conservados a menos de
30° C durante um ano;
10.3
Os Concentrados Plaquetários (CP) serão conservados entre 18 a 24°C durante 3
a 5 dias sob agitação constante;
10.4
A cadeia de frio deve ser mantida durante todo o transporte do sangue e ou dos
seus derivados.

11. Transfusão de sangue e seus derivados
11.1
O objectivo da transfusão é de assegurar ao receptor, uma terapêutica eficaz,
compatível com a máxima de segurança;
11.2
Antes de toda a transfusão de sangue ou dos seus derivados, uma prescrição
escrita, assinada por um médico ou produzida sob a sua responsabilidade, deve
especificar a identidade do receptor, a natureza e quantidade do produto a administrar;
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11.3
A administração de sangue e seus derivados será feita por um enfermeiro
treinado para o efeito;
11.4
Antes da administração do sangue ou de seus derivados o enfermeiro verificará a
data de expiração dos produtos sanguíneos, a identidade do receptor e do dador, assim
como o estado da bolsa;
11.5
Toda a transfusão deve ser feita sob responsabilidade de um médico ou pessoa
qualificada e de reconhecida competência;
11.6
Toda a administração do sangue ou de seus derivados deve ser justificada por
uma necessidade terapêutica real. Não deve haver uma motivação financeira da parte do
prescritor, nem do estabelecimento onde o paciente é tratado;
11.7
Quaisquer que sejam seus recursos financeiros, todo doente deve poder
beneficiar da administração do sangue humano ou dos seus derivados conforme a sua
disponibilidade;
11.8
Assim que possível o doente não deve receber a parte de sangue de que ele não
precisa (células, plasma ou derivados de plasma);
11.9
Com a exceção da utilização de urgência do sangue de grupo O ou de glóbulos
vermelho de grupo O, toda a transfusão necessita da determinação de grupo sanguíneo
do receptor e pesquisa da compatibilidade entre o receptor e o dador. Se se tratar de
politransfusão, proceder-se-á à pesquisa das aglutininas irregulares;
11.10
As condições da administração de sangue serão fixadas por um texto
regulamento.

12. Garantia de qualidade
O CNTS elaborará e implementará uma política nacional de gestão de qualidade que
abrangerá todas as etapas da cadeia transfusional, da colheita até à transfusão dos produtos
ao doente.

13. Quadro jurídico
Um Decreto Ministerial definirá as modalidades da aplicação e funcionamento do PNTS em
São Tomé e Príncipe e segurança do paciente.

14. Capacitação Institucional
O programa de formação será adoptado às diferentes categorias de pessoal, segundo as
necessidades e as exigências de qualidade (formação inicial e contínua).
-

Pessoal técnico (Médicos, Biólogos, Técnicos de Laboratório, Enfermeiros, etc.);
Pessoal administrativo;
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-

Pessoal responsável pela sensibilização e recrutamento de dadores;
Pessoal de apoio (Auxiliares, Motoristas, Seguranças, etc).

15. Financiamento
15.1
A perenização de todo sistema transfusional necessita de um suporte financeiro
adequado. Para se efectivar o Estado deverá implementar um sistema de disponibilização
de recursos para cobrir as necessidades do CeNaTS e dos seus anexos (Postos de colheita
e Unidades transfusionais)
15.2
Uma estratégia de parceria e de mobilização dos fundos deve ser encorajada e
sustentada;
15.3

A doação de toda natureza será gerida segundo as regras nacionais em vigor.

15.4
O Coordenador terá poder de gerir recursos alocados ao PNTS, sob a
responsabilidade do seu chefe hierárquico;

16. Parceria
Fortes parcerias devem ser estabelecidas com ONG´s, associações, grupos juvenís,
comunidades, doadores e instituições implicadas na segurança transfusional.
As parcerias devem ser constituídas em função dos interesses do Programa e deve-se dar
preferência às organizações e instituições nacionais ou internacionais de reconhecida
reputação a nível do país.
O Programa irá constituir as suas parcerias em função de áreas de especialidade dos seus
parceiros. Poderá constituir parcerias nas seguintes áreas: mobilização de recursos,
mobilização e recrutamento de dadores de sangue voluntários, controle de qualidade,
formação, pesquisa e outras áreas que se revelarem vitais para a implementação da política.

17. Pesquisa
A pesquisa deverá ser encorajada e sustentada. Ela assentará sobre dois aspectos:
Fundamental e Operacional.

18. Condições de Sucesso
18.1

Factores favorecedores(Forças)
Para atingir os objectivos fixados os factores seguintes jogarão um papel determinante:
a
O Engajamento das autoridades nacionais;
b
Disponibilização de fundos pelo Estado;
c
Adopção e aplicação da Política Nacional de Segurança Transfusional;
d
Desembolso e gestão transparente de fundos previsto para a transfusão sanguínea;
e
Adopção de um plano de formação do pessoal e melhoria das condições de
trabalho;
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f
g
18.2

Sensibilização das populações a doar sangue e pôr em prática uma política de
recrutamento e de fidelização dos dadores de sangue;
Seguimento da evolução regular da implementação da Política Nacional de
Segurança Transfusional.

Ameaças
Existem factores que se não forem tidos em conta poderão comprometer o sucesso desta
Política, tais como:
a
Instabilidade do pessoal;
b
Instabilidade política;
c
Falta de fundos;
d
Gestão inadequada de recursos.

19. Orientações Estratégicas
A análise da situação actual da segurança transfusional, revela apesar do esforço feito pelo país
para assegurar sangue seguro aos pacientes, continua a haver alguns fraquezas tais como falta
duma estrutura adequada de coordenação das actividades, recolha de mais de 94% de sangue em
dadores familiares ou repositores, alta prevalência de infecções transmissíveis pela transfusão
nas doações de sangue, falta de testagem da hepatite C, e falta de instrumentos de trabalho como
normas, procedimentos e directrizes do uso clínico do sangue. A falta dum instrumento de
mobilização de recursos, resulta em falta de parte de equipamento crítico, roturas frequentes de
stock de materiais e reagentes.
É nesta base que se elaborou a presente Política Nacional de Segurança Transfusional, inspirado
na Política Nacional da Saúde, tendo em vista melhor definir os objectivos e estratégias para
aumentar a performance dos serviços prestados que passa necessariamente pela organização da
estrutura, o aumento do número de dadores voluntários e benévolos do sangue, testagem de
sangue e seu rastreio para as principais infecções transmissíveis pela transfusão e a garantia da
perenização do sistema.
Para garantir o sucesso na implementação desta política, é necessário que haja engajamento do
Governo, no sentido de adoptar a Política Nacional de Transfusão de Sangue e seu regulamento,
disponibilidade de fundos e recursos humanos bem treinados e competentes, e implementação
de estratégias eficientes adaptadas à situação de São Tomé e Príncipe.
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