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Nos hemocentros brasileiros o descarte de bolsa de sangue é motivado 
principalmente pelo resultado dos exames obrigatórios de triagem sorológica. 
Esse fato contribui para significativa taxa de descarte e custos operacionais. Este 
estudo analisou as causas, de 2012 a 2015, do descarte de bolsas de sangue na 
Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes (UCTA), Rondônia, avaliando a 
frequência das doenças infecciosas detectadas na triagem sorológica, e o perfil 
clínico-epidemiológico dos doadores. Foram analisados os relatórios mensais da 
UCTA com números absolutos de doadores voluntários, classificados por gênero, 
faixa etária, clinicamente aptos ou inaptos para doação, resultados dos exames 
realizados e produção de hemocomponentes. As informações dos anos de 2012 e 
2013 foram excluídas por falta de continuidade de dados. Na análise dos anos de 
2014 e 2015, a variação foi crescente para: anti-HBc, anti-HBs, HBsAg, sífilis, 
anti-HCV, HTLV I/II, HIV e doença de Chagas. Apenas o anti-HIV I/II Elisa 
apresentou variação decrescente. Não houve exame de gota espessa positiva 
para malária. Foi observado significativo aumento na proporção do descarte 
sorológico, de 25,6% em 2014 para 30,6% em 2015 (p=0,0002). O número total 
anual de doadores manteve-se estável no período analisado, mas constatou-se 
significativa elevação de descarte sorológico de bolsas de sangue, motivada 
principalmente pelo resultado sorológico do HBsAg, HIV e HTLV I/II. Campanhas 
de recrutamento, fidelização do doador, educação em saúde e imunização são 
recomendadas. 
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