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“Escolhi os plantões, porque sei que o 

escuro da noite amedronta os enfermos. 

Escolhi estar presente na dor porque já 

estive muito perto do sofrimento. 

Escolhi servir ao próximo porque sei que 

todos nós um dia precisamos de ajuda. 

Escolhi o branco porque quero transmitir 

paz. 

Escolhi estudar métodos de trabalho 

porque os livros são fonte saber. 

Escolhi ser Enfermeira porque amo e 

respeito a vida!” 

 
Florence Nightingale 
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RESUMO 

A doação é o único modo de salvar a vida de milhares de pessoas, pois não há 
substituto para o sangue, além disso, é um ato de cidadania e solidariedade. Este 
estudo tem por objetivo entender a percepção dos mesmos sobre a doação de 
sangue. Trata-se de uma pesquisa de campo com uma abordagem quantitativa, onde 
foi aplicado um questionário com questões objetivas, foram convidados a participar 
da pesquisa os acadêmicos da área da saúde sendo eles os cursos de enfermagem, 
ciências biológicas, fisioterapia, nutrição e biomedicina, somando um total de 190 
acadêmicos. Tendo como resultado a proliferação da informação sobre o tema aos 
demais conhecidos, divulgando assim, a relevância da doação de sangue. Com o 
resultado apresentado fica evidente que ainda falta muita informação sobre a doação 
para os acadêmicos, à definição sobre o que é a doação e sua importância tentei 
sanar através de panfletos distribuídos, nota-se que as experiências dos mesmos 
frente à doação épequena, o conhecimento deles se demonstrou ser vago, pois ainda 
tem muitas dúvidas sobre o tema. 
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OLIVEIRA, Greicy Kelly Moreira from. The Perception of Academics of a Higher 
Education Institution About Blood Donation.65p. Course Conclusion Paper 
(Monograph). Nursing Graduation.Apucarana College - FAP. Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

SUMMARY 
 
Donation is the only way to save the lives of thousands, as there is no substitute for 
blood, and it is an act of citizenship and solidarity. This study aims to understand their 
perception of blood donation. This is a field research with a quantitative approach, 
which was applied a questionnaire with objective questions, were invited to participate 
in the research health academics being the courses of nursing, life sciences, 
physiotherapy, nutrition and biomedicine, totaling 190 academics. As a result of the 
proliferation of information on the subject to other known, thus disclosing the relevance 
of blood donation. With the result presented it is evident that there is still a lot of 
information about the donation for academics, the definition of what is the donation 
and its importance I tried to remedy through distributed pamphlets, it is noticed that 
their experiences regarding the donation is small, Their knowledge proved to be vague, 
as they still have many doubts about the subject. 
 
Keywords: Nursing, Blood Donation, Academics. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sangue humano tem como principal função transportar nutrientes, gás 

oxigênio e hormônios para as células do corpo. Composto por hemácias (glóbulos 

vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos), plaquetas (fragmentos celulares) e 

plasma (composição liquida que comportam diversas substâncias), que juntos 

circulam pelos vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares). (SANTOS; COSTA 

2013). 

Em 1818, James Blundell, realizou a primeira experiência de transfusão de 

sangue com total aproveitamento do seu feito, e a partir de então se compreendeu 

a importância de partilhar o sangue. (ROCHA;et al., 2009). 

A doação de sangue é de suma importância para o ser humano. A 

conscientização para tal ato ajuda a salvar vidas. Os hemocentros de todo Brasil 

repõem seus estoques através de familiares, amigos e pessoas próximas aos 

pacientes que necessitam das transfusões. Mas tudo isso precisa de uma 

mudança, as pessoas precisam ter a consciência que elas devem ajudar a manter 

o estoque de sangue em todos os momentos como um ato opcional. Quando a 

sociedade estiver á consciência de que a doação de sangue deve ser de forma 

voluntária, vamos exercer o nosso papel de cidadão e de amor ao próximo. 

(BRASIL, 2019). 

No Paraná o sistema de doação é feita através dos centros de Hemoterapia 

e Hematologia do Paraná (HEMEPAR), criado em 31 de março de 1982, 

prestadoras de serviços da Secretaria de Estado do Paraná. A rede atualmente é 

composta por um hemocentro coordenador o de Curitiba e quatro hemocentros 

Regionais possuemoito Hemonúcleos e nove Unidades de transfusões. (PARANÁ, 

2019). 

O profissional que atua como responsável nos hemonúcleos, sendo tal da 

área da saúde, tem como papel fundamental, acolher bem, prestar todas as 

informações, tirar todas as dúvidas do doador e estar atento aos sinais quando vai 

executar a ação. (SCHONINGER; DURO, 2010, p.318). 

Acredita-se que a população de um modo geral tem dificuldades para 

entenderem sobre o tema, pela falta de informação acabam surgindo dúvidas e 
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medos, Gerando a falta de interesse pela doação. Sendo assim surge a inquietação 

de saber quais são os conhecimentos dos mesmos bem como suas dúvidas para 

posteriormente tentar sana-las e de certa forma incentivar tal ato. 

O presente trabalho visa tomar conhecimento da conscientização dos 

acadêmicos da FAP (Faculdade de Apucarana), situada no norte do Paraná sobre 

a doação de sangue. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

- Conhecer a percepção dos acadêmicos de uma Instituição de ensino superior 

sobre a doação sangue. 

2.2 Objetivos específicos 

- Definir o que é a doação de sangue e sua importância; 

- Analisar as experiências dos acadêmicos quanto á doação de sangue; 

- Entender a percepção dos mesmos sobre a doação de sangue. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO 

3.1 Sangue e sua composição 

O sangue humano sempre esteve presente na história da humanidade com 

a crença de que dava sustento e era capaz de salvar vidas. No entanto, foram 

necessários séculos de estudos para descobrir sua real importância e o seu papel 

terapêutico. (MATTIA; ANDRADE, 2014).  

O sangue é produzido na medula óssea dos ossos chatos, vértebras, 

costelas, quadril, crânio e esterno e nas crianças, também os ossos longos, como 

o fêmur. (MINAS GERAIS, 2014). 

O sangue é um tecido vivoe encontra num compartimento fechado a que 

chamamos aparelho circulatório no corpo de um adulto circulamem média, 5 litros, 

variando de acordo com o peso. Ele tem como principal função transportar 

nutrientes, gás oxigênio e hormônios para as células do corpo.Também participa 

na regulação da temperatura, manutenção do PH e balanço osmótico. Composto 

por hemácias (glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos), plaquetas 

(fragmentos celulares) e plasma (composição liquida que comportam diversas 

substâncias), que juntos circulam pelos vasos sanguíneos (artérias, veias e 

capilares). (ROCHA, 2015). 

 

Figura 1 - Composição sanguinea 

 
Fonte: Rocha, 2015. 
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Os leucócitos (glóbulos brancos) ele faz parte do nosso sistema imunitário e 

ele tem o propósito de proteger o nosso organismo contra infeções, eles são 

elementos essenciais para defender o nosso organismo contra os microrganismos 

invasores e na reparação de tecido, especialmente nos tecidos perto da 

microvasculatura lesada, inflamação ou tecidos infetados. (OLIVEIRA, 2016, p.25). 

As plaquetas são conhecidas como trombócitos que são pequenos 

fragmentos citoplasmáticos anucleados dos megacariócitos, tem funções de 

bloquear o fluxo sanguíneo, auxiliando também no processo de reparação de uma 

laceração impedindo que ocorra a perda de grandes quantidades de sangue. As 

mesmas desempenham o Mecanismo da Coagulação, ainda tem a função 

Imunológica, participando na interação entre patógenos e as defesas do 

hospedeiro. Isto significa que Plaquetas e Leucócitos atuam em conjunto. 

(CASTRO et al, 2006). 

As hemácias (glóbulos vermelhos) são constituídas por hemoglobina e 

globulina cujas funções são transportar oxigênio dos pulmões aos tecidos, 

mantendo a perfusão tissular adequada e transportando CO2 dos tecidos aos 

pulmões. (OLIVEIRA, 2016).  

Plasma é a parte liquida (sem célula), corresponde a 55% do volume do 

sangue. Ele é composto por 90% de água e 10% de proteínas, anticorpos, enzimas, 

glicose, sais minerais, fatores da coagulação, hormônios e outras substanciam 

diluídos do sangue. Ele é essencial para manter a homeostase corporal. (DEXTRO, 

2019). 

3.2 Tipos sanguíneos 

Por volta de 1900 Karl Landsteiner um médico austríaco observou que, 

quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as 

hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos, então ele 

concluiu que determinadas pessoas, tem sangues incompatíveis e, de fato, 

pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos sanguíneos na 

sociedade. (PSCHISKY, 2003 p. 42) 

Os grupos sanguíneos são determinados geneticamente e designados de 

acordo com os sistemas antígenos/ anticorpos analisados, sendo os sistemas ABO 

e RH os mais importantes para a avaliação de compatibilidade dos grupos 



20 

 

sanguíneos nas transfusões. Uma pessoa pode ter sangue de um dos quatro 

grupos sanguíneos O, A, B ou AB, estes tipos são caracterizados por ter ou não ter 

a presença da substancias aglutinogênios na membrana das hemácias e de e de 

aglutininas no plasma sanguíneo. (ARRUDA et al. 2015). 

Em 1940 Landsteiner e wiener produziram, através de imunização de 

cobaias, um soro contendo anticorpos que aglutinavam com cerca de 85% das 

hemácias humanas, surgindo então o fator Rh. Indivíduos que tinham suas 

hemácias aglutinadas foram chamados de Rh-positivos, enquanto aqueles cujas 

hemácias não aglutinavam seriam os Rh-negativos. Sendo assim o sistema Rh é o 

segundo sistema de grupos sanguíneos mais complexos. (LIMA et al. 2015). 

A técnica é baseada no princípio da hemaglutinação que pode ser observada 

a olho nu, onde as hemácias se aglutinam após o contato do seu antígeno natural 

com o reagente utilizado na tipagem, no caso, hemácias com antígeno A irão reagir 

com o reagente anti-A, as com antígeno B reagirão com o anti-B, se reagirem com 

ambos a hemácia será classificada como AB e se não reagirem serão do tipo O. 

Outro reagente utilizado é o anti-D para identificação do fator Rh, que sofrerá 

aglutinação caso o paciente seja Rh positivo. (COSTA, 2013, MEDEIROS apud, 

2015). 

3.3 Tipos sanguíneos e sua prevalência no Brasil 

Os tipos sanguíneos no Brasil são muito diversificados, sendo a maior 

prevalência O+. 

Tabela 1– Tipos sanguíneos e sua prevalência no Brasil 

Grupo Sanguíneo Positivo Negativo 

O 45% dos brasileiros 36% 9% 

A 42% dos brasileiros 34% 8% 

B 10% dos brasileiros 8% 2% 

AB 3% dos brasileiros 2,5% 0,5% 

TOTAL 80,5% 19,5% 

Fonte: Brasil, 2015 

Do ponto de vista transfusional os grupos sanguíneos do sistema ABO são 

os mais importantes. A expressão de seus antígenos na membrana eritrocitária é 

controlada pelo lócus ABO do cromossoma 9 onde existem 3 genes alelos (A,B,O), 
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que expressam os antígenos correspondentes. A presença de anticorpos naturais 

(anti-A ou anti-B) que são produzidos regularmente a partir dos 6 meses de vida é 

uma outra característica do grupo ABO. O indivíduo do grupo A produz anticorpos 

anti-B ; os do grupo B produzem anticorpos anti-A; os do grupo O produzem anti-A 

e B e os do grupo AB não produzem anticorpos contra o sistema ABO, pois 

possuem a expressão dos 2 antígenos (A e B) na superfície eritrocitária. (BRASIL, 

2000). 

Figura 2 - Doação de sangue: Quem doa para quem 

 

Fonte: Brasil, 2015 

3.4 História da doação de sangue 

A transfusão é classicamente dividida em três períodos: a era pré-histórica, 

que vai até a descoberta da circulação sanguínea pelo médico britânico William 

Harvey, no início do século XVII. O segundo, o período pré-científico, vai de 1616, 

ano da descoberta da circulação, até o início do século XX, quando o pesquisador 

austríaco Landsteiner descobre o grupo sanguíneo ABO. O terceiro período – 

chamado científico – começa com a descoberta de Landsteiner, chegando até os 

dias atuais. (BRASIL, 2014).  

A primeira transfusão sanguínea direta entre animais é atribuída a Richard 

Lower onde ele escreveu: 
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Inicialmente tentei transferir o sangue da veia jugular de um animal 
para a veia jugular de um segundo por meio de tubos entre eles; 
mas vendo o sangue coagular no tubo e obstruir sua própria 
passagem devido ao movimento lento do sangue venoso, então 
comecei a tentar uma outra maneira e, guiado pela sua própria 
natureza, eu finalmente estipulei transferir o sangue da artéria de 
um animal para a veia de um segundo; e por este novo dispositivo 
estender a circulação do sangue além dos limites prescritos. 
(BATISTETIet al., 2007). 

Figura 3 - Transfusão sanguínea de animal para humano 

 
Fonte: Batisteti, 2007 

 

A primeira transfusão de sangue bem documentada, feita com seres 

humanos, aconteceu em 26 de setembro de 1818 e foi realizada por Blundell. 

(GARCIA, 2011). 

 

 

 

Figura 4 - Transfusão sanguínea de humano para humano 
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Fonte: Garcia, 2011 

Em plena 2º Guerra Mundial, o sangue era embalado em latas de gelo com 

isolamento, que tinham sido originalmente concebidas como recipientes de 

comida. Essas latas eram carregadas em caminhões-frigoríficos 

que transportavam o sangue até aos campos de batalha. (BRASIL, 2010). 

Figura 5 - Sangue embalado em latas na 2º guerra mundial 

 

Fonte: Brasil, 2010 

 

A doação no Brasil continua evoluindo, isso também acontecenos outros 

países do mundo. Em 07 de dezembro de 1942, foi inaugurado o primeiro Banco 

de Sangue no Instituto Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, visando conseguir 

sangue para hospitais e atender ao esforço de guerra, mandando plasma humano 

para os hospitais das frentes de batalha. (NUNES, 2010). 
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Em 1945, Miguel Meira de Vasconcelos fundou um Banco de Sangue 

privado, em Botafogo, que fornecia sangue aos médicos que faziam transfusões. 

Chamava-se Banco de Sangue do Rio de Janeiro, mas a razão social era I. Hertz 

Ltda. Em 12 de janeiro de 1945, Pedro Clovis Junqueira fundou a "Central 

Hemoterápica" juntamente com HelioGelli Pereira e o prof. Monteiro de Carvalho. 

(SARAIVA, 2005). 

Em 1949, foram fundados o Banco de Sangue de São Paulo, inicialmente 

no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, e depois na Rua Bela Cintra, em 

prédio próprio, pelos médicos Oswaldo Mellone, Oscar Yahn, Artur Biancalana, 

Ademar Albano Russi, Magalhães e outros. (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 

HAMERSCHLAK; 2005). 

Nos anos 50, o fato mais importante foi á fundação da Sociedade Brasileira 

de Hematologia e Hemoterapia (SBHH), possibilitando a consolidação das duas 

especialidades irmãs. Em 1950, a partir de iniciativa do Banco de Sangue do 

Distrito Federal, foi promulgada a lei nº 1075, de 27 de março de 1950, que dispõe 

sobre a Doação Voluntária de Sangue. Também neste ano foi fundada a 

Associação de Doadores Voluntários do Brasil. No período de 1964 a 1979, a 

Hemoterapia no Brasil tinha legislação e normatização adequadas, porém ainda 

necessitava de uma rígida fiscalização das atividades hemoterápicas e de uma 

política de sangue consistente. Nesta época o sistema era desorganizado, com 

serviços públicos e privados de altíssimo nível técnico e científico convivendo com 

outros de péssima qualidade, alguns com interesses prioritariamente comerciais. 

Nem sempre os cuidados com a saúde dos doadores eram prioritários. Em alguns 

bancos de sangue, de ética questionável, indivíduos das camadas mais pobres da 

população, que muitas vezes não tinham reais condições físicas e mesmo 

nutricionais, eram estimulados a doar sangue. (JUNQUEIRA; ROSENBLIT; 

HAMERSCHLAK; 2005). 

Em 1960, Rio de Janeiro e São Paulo lideraram a evolução da Hemoterapia 

brasileira. No Brasil na década de 40 existiam vários serviços de transfusão, entre 

eles o Serviço de Transfusão de Sangue (STS), fundado no Rio de Janeiro, em 

1933, por Nestor Rosa Martins, Heraldo Maciel e Affonso Cruvinel Ratto. Nesta 

mesma década no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Hemoterapia brasileira 

começou a se caracterizar como uma especialidade médica. 
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A hemoterapia era uma atividade restrita, tida como acessória e vinculada 

a prontos-socorros e santas casas, sem regulamentação, sem normas legais, 

funcionando sem qualquer controle. Na ausência de fiscalização, o sangue tornava-

se um negócio lucrativo, comprado a preço baixo e repassado a hospitais e 

empresas multinacionais, que aproveitavam o plasma para a produção de 

albumina, a preços bem elevados. (BRASIL; 2015). 

3.4.1Consciência sobre a doação de sangue 

No Brasil segundo Ludwing e Rodrigues (2005) a doação é um ato 

voluntário, conforme disposto na Constituição da República e na Portaria n. 343 

(Diário Oficial da União 2002;) que estabelecem que não é admitido qualquer tipo 

de remuneração para a doação. O doador ele pode doar por vários motivos 

simplesmente pelo altruísmo ou ate pelo pedido de alguém próximo que esteja 

precisando do sangue.  

A sociedade precisa mudar a visão de que só se pode doar se alguém da 

família, amigo ou algum conhecido esteja precisando, os profissionais de 

hemoterapia devem fazer as coletas de forma consciente com um bom atendimento 

para que os doadores sintam-se seguros e com isso continuem as doações. 

(GIACOMINI; FILHO, 2010). 

Segundo Paiva (2016) a conscientização dos doadores precisa estar cada 

vez mais atualizada para que com isso aumentem a estocagem de sangue nos 

bancos, precisa ser feito cada vez mais aconselhamentos e sempre fazer 

campanhas que beneficiam a doação. 

Enquanto uns doam na esperança de salvar vidas, os outros, receptores 

de sangue acreditam e depositam suas esperanças de cura no tratamento e, ao 

dividirem este significado, receptor e doador, passam a dar mais valor em sua 

própria existência. Os receptores sentem-se mais felizes pelo fato de terem sido 

beneficiados através de atos solidários de alguém. (BENETTI; LENARDT, 2006). 

3.4.2Triagem clínica e exames realizados 

A triagem em doadores de sangue, não possibilita segurança de 100% 

quanto à possibilidade de transmissão de agentes infecto-contagiosos. O Ministério 

da Saúde determina a realização de testes para sífilis, hepatite B e C, HIV, doença 
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de Chagas, HTLV I/II e malária nas áreas endêmicas, em todas as unidades de 

sangue coletadas no Brasil. A amostra do doador deve ficar armazenada por um 

período mínimo de seis meses. Com relação aos receptores de sangue, o Ministério 

determina a realização de testes imuno-hematológicos pré-transfusionais tais como 

classificações ABO/Rh. (CARRAZZONE; BRITO; GOMES, 2004). 

A triagem é fundamental para levantar informações indicadoras de outras 

doenças que não são detectadas nos testes de triagem sorológicas sendo elas 

tuberculose, herpes e outras. O profissional deve fazer todas as perguntas cabíveis 

e observar o estado geral do possível doador. (TEIXEIRA, 2017). 

Para realizar o cadastro é necessário apresentar um documento de 

identificação oficial com foto ou cópia autenticada (RG, carteira nacional de 

habilitação, carteira de trabalho, carteira profissional emitida por classe, certificado 

de reservista ou passaporte) além de informações para contato de forma a garantir 

a comunicação com o doador. (BRASIL, 2013). 

A triagem clínica é muito importante uma vez que a transmissão de 

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

sorológicos. Isso porque existe a possibilidade do sangue estar contaminado e o 

teste apresentar resultado negativo que, no caso, seria falso negativo. Esse tipo de 

resultado ocorre, geralmente, no teste de indivíduos que foram infectados 

recentemente e estão no período denominado de janela imunológica. (BRASIL, 

2001). 

Na etapa da pré-triagem, são coletados dados físicos gerais do doador 

como pressão arterial, altura e peso, além da realização do teste para detectar 

anemia. Em seguida, o candidato a doador passa pela triagem clínica. Neste 

momento, ele responde a 40 perguntas sobre seu estado de saúde, alimentação, 

uso de medicação, hábitos de vida, entre outros temas. A sinceridade do candidato 

é fundamental para garantir a segurança e qualidade do sangue. (BRASIL; 2016). 

Logo após a triagem clínica, o candidato a doador vai para a coleta do 

sangue. Junto com a bolsa, que recolhe cerca de 400 ml, a equipe do hemocentro 

retira cinco tubos de amostras para realizar exames de sorologia, imuno 

hematologia e NAT.  
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3.4.3Requisitos para serem doadores 

 

De acordo com o Brasil (2018), a doação de sangue só poderá ser realizada 

por pessoas saudáveis, com idade entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais 

de 50 kg. É preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos 

só podem doar com consentimento formal dos responsáveis, as pessoas que não 

sejam de risco para obter doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como 

Sífilis, Hepatites B e C, Chagas e HIV. O candidato é submetido a um teste de 

anemia, a aferição da pressão arterial, temperaturas e batimentos cardíacos e 

logo em seguida responde um questionário com questões detalhadas sobre sua 

saúde e seu comportamento. Somente após todas estas etapas é que o candidato 

estará aprovado ou não a doação de sangue. 

Os homens devem ter um intervalo entre uma doação e outra de no 

mínimo de dois meses e mulher três meses. Após o procedimento da doação de 

sangue, é necessário evitar esforços físicos exagerados por pelo menos doze 

horas, tomar muito liquido, Não fumar por duas horas, evitar bebidas alcoólicas pelo 

menos doze hora, manter o curativo no local da punção por, pelo menos, quatro 

horas, não dirigir veículos de grande porte, não trabalhe em andaimes e não 

pratique paraquedismo ou mergulho, faça um pequeno lanche e hidrate-se. É 

importante que o doador continue se sentindo bem durante o dia em que efetuou a 

doação de sangue. (BRASIL; 2015). 

3.4.4Meios de comunicação: Mídia e Marketing 

De acordo com Ludwig (2008), os meios de comunicação atuam como 

mediadores entre a população e as instituições que protagonizam os processos de 

decisão pública. Os efeitos cognitivos, enquanto consequência da atividade 

comunicativa incidem nas formas do conhecimento cotidiano que condicionam o 

modo como os indivíduos percebem e organizam o seu meio mais imediato, o seu 

conhecimento sobre o mundo e a orientação da sua atenção para determinados 

temas, assim como a sua capacidade de discriminação relativa aos conteúdos da 

comunicação de massas, a importância da Comunicação, pode influenciar a 

decisão pessoal de doar sangue da comunidade.  
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O marketing social ele influencia o público alvo por meio do diálogo gerando 

condições para que se construa o processo de reflexão, participação e mudança 

social.  

O marketing Social é um processo que aplica princípios e técnicas 
para criar, comunicar e proporcionar valor a fim de influenciar 
comportamentos de públicos alvos que beneficiam tanto a 
sociedade como os públicos alvos propriamente ditos. (KOTLER; 
LEE; ROTHSCHILD, 2006). 

A participação de instituições que se solidarizem aos Hemocentros, e 

através das ações do marketing Social intervem incentivando as pessoas a 

participarem. Indica- se que a participação de tais instituições inclui uma nova ótica, 

em que o valor social esta associado, sendo ele fundamental instrumento utilizado 

para auxiliar a comunidade nos problemas do cotidiano, demonstrando a 

responsabilidade institucional. (BARBOZA; COSTA, 2014). 

O hemonúcleo de Apucarana fica aberto de segunda a sexta-feira das 8:00 

ás 11:00 e das 13:00 as 16:00 horas. 

3.4.5Mitos sobre a doação de sangue 

Muitas pessoas por não conhecerem o processo da doação fazem 

julgamentos errados, criam tabus e preconceitos devido as informações falsas que 

são transmitidas por pessoas que julgam este ato de solidariedade, como um ato 

prejudicial a saúde, isso faz com que cada vez mais menos pessoas queiram ser 

doadores. (DANI, 2009).  

Algum mito que a própria sociedade cria,doar sangue dói, vai ficar sem 

sangue, idoso não pode doar, quem recebe transfusão esta suscetível a pegar 

doenças, doar afina ou engrossa o sangue, tudo isso são mitos. 

O ato de doar sangue não causa alterações na espessura ou viscosidade 

do sangue. Não está relacionado ao surgimento de doenças, como anemia. O 

procedimento é realizado com materiais descartáveis para evitar o risco de 

qualquer tipo de infecção que um reutilizável poderia trazer. A doação também não 

emagrece, uma vez que a quantidade retirada é rapidamente recuperada pelo 

próprio organismo. (BRASIL 2018). 
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3.4.6Doação perante a visão religiosa 

A transfusão de sangue é uma medida adotada pelos médicos para ajudar 

em situações de riscos, melhorando o tratamento do paciente. Porém, com esta 

medida, alguns grupos religiosos negam-se a realizar tais procedimentos, 

baseados em sua doutrina, gerando uma grande repercussão na sociedade. 

(PEDROSA, 2015). 

Existem várias religiões com costumes e crenças diferenciadas, as 

testemunhas de Jeová justificam que a alma do ser humano esta no sangue e não 

pode ser passada para outra pessoa, pois se isso acontecer o adepto estará 

desobedecendo ao mandamento de amar a Deus. (BARRA, 2008). 

A Constituição Federal preceitua em seu art. 5º, VI a inviolabilidade à 

liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas 

liturgias. (SANTOS; DUARTE, 2013). 

A religião das testemunhas de Jeová não aceita transfusões de sangue 

total ou de seus quatro componentes primários, glóbulos vermelhos, glóbulos 

brancos, plaquetas e plasma. Elas também não doam sangue nem o armazenam 

para seu próprio uso numa possível transfusão. Um dos motivos que levam as 

Testemunhas de Jeová a recusarem as transfusões de sangue é que elas 

acreditam que a Bíblia Sagrada, proíbe tomar sangue por qualquer via. 

(NÓBREGA; 2014). 

Nas últimas quatro décadas esta aumentando o interesse em boa parte a 

classe médica nas alternativas às transfusões. No dia 16 de maio de 1962, o Dr. 

DentonCooley realizou a primeira cirurgia de coração aberto, sem sangue, em uma 

Testemunha de Jeová. No ano de 1977 o Dr. Cooley publicou um relatório de 542 

cirurgias cardiovasculares em Testemunhas de Jeová sem realizar transfusão de 

sangue, no qual ele declarou que os riscos eram baixos e aceitáveis. Várias 

medicações, tratamentos e procedimentos cirúrgicos vêm surgindo ao longo dos 

anos entre elas esta a Eritropoetina um hormônio humano natural que estimula a 

medula óssea a produzir hemácias. Este fármaco pode ser administrado antes, 

durante ou depois do tratamento ou cirurgia, bem como para pacientes com câncer 

que recebem quimioterapia ou para tratar pacientes anêmicos portadores de 
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insuficiência renal crônica. Aplica-se também ferro e hematínicos para dar suporte 

a produção de hemácias estimulada pela eritropoetina. (MARINI; 2005) 

3.4.7Enfermagem frente a doação de sangue 

O enfermeiro tem a responsabilidade de acolher bem, informar, colher as 

informações, fazer a triagem e até fazer a transfusão do sangue no paciente. Ele 

atua em quase todo o ciclo do sangue. Ele passa pela captação, entrevista, triagem 

clínica, coleta e transfusão. Esse profissional só não participa do processamento. 

O enfermeiro precisa estar sempre atento, tem que tentar conseguir o máximo de 

informações na entrevista, tem q estar atento aos sinais do doador, porque ás 

vezes ele esta ansiosa ou com medo e com isso não prestou a atenção no que o 

enfermeiro o instruiu. (BRASIL, 2015). 

Existe um processo de fluxo de retro vigilância, caso o doador se lembre 

de alguma informação importante depois da doação ou mesmo tenha alguma 

reação adversa. A pessoa entra em contato com o instituto e é possível rastrear o 

hemocomponente doado em qualquer fase do processo.  

A enfermagem tem que criar um vínculo um acolhimento desde a triagem 

clínica até o momento que ocorre a doação de sangue sendo isso um cuidado 

humanizado ele tem que cuidar do doador em todo tempo. (NASCIMENTOet al., 

2015). 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

4.1Tipo de pesquisa 

 

Foi realizado um estudo de campo através de uma pesquisa descritiva, com 

uma abordagem quantitativa, onde foi aplicado aos acadêmicos, um questionário 

com perguntas objetivas, podendo extrair do mesmo, resultados nos quais foram 

analisados e comparados para uma melhor abordagem do tema proposto e foram 

distribuídos panfletos para os mesmos.  
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No emprego dos métodos quantitativos precisamos considerar dois 
aspectos, como ponto de partida: primeiro, que os números, 
frequências, medidas, têm algumas propriedades que delimitam as 
operações que se podem fazer com eles, e que deixam claro seu 
alcance; segundo, que as boas análises dependem de boas 
perguntas que o pesquisador venha a fazer, ou seja, da qualidade 
teórica e da perspectiva epistêmica na abordagem do problema, as 
quais guiam as análises e as interpretações. (GATTI, 2004, p. 13).  

 

4.2 Local da pesquisa 

 

Os dados foramcoletados nas instalações da Faculdade de Apucarana 

(FAP) com acadêmicos dos cursos da área da saúde, sendo eles enfermagem, 

ciências biológicas, fisioterapia, nutrição, biomedicina.  

Apucarana é uma cidade situada no norte do estado do Paraná, o município 

se estende por 558, 4 Km² e de acordo com o último censo realizado conta-se com 

120 919 habitantes, a densidade demográfica é de 216,5 habitantes por Km² no 

território do município. Apucarana se situa a 41 km a Sul-Oeste de Londrina. 

(PARANÁ, 2016). 

A Faculdade de Apucarana é uma instituição de educação superior, isolada 

e privada. Localizada na Rua Osvaldo de Oliveira no jardim Flamingos, fundada 

em16 de Maio de 1993 onde foi fundado o CESUAP – Centro de Ensino Superior 

de Apucarana, mantenedor da Faculdade de Apucarana, FAP. 

(http://www.cesuap.edu.br/historico/).  

A Cidade de Apucarana possui apenas um hemonúcleo que atualmente 

localiza-se Rua Antônio Ostrenski, no centro, Apucarana. No qual possui horário 

de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 

horas. 

4.3 Participantes da pesquisa 

Participou da pesquisa 190 acadêmicos, dos cursos de enfermagem, 

ciências biológicas, fisioterapia, nutrição, biomedicina, da Faculdade de Apucarana 

,cujo 35 do sexo masculino e 155 do sexo feminino com idade entre 18 e 48 anos. 

Foram adotados critérios para inclusão e exclusão dos participantes da 

pesquisa sendo eles: 
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Critérios de inclusão aqueles que cursam a área da saúde na faculdade 

citada, sem distinção de sexo ou idade e que concordar em participar da pesquisa.  

Critérios de exclusão os acadêmicos que não estavam em sala no dia da 

pesquisa, os que não concordarão em participar da pesquisa e os dados que não 

foram preenchidos corretamente no questionário. 

4.4 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados através de um questionário com perguntas 

objetivas, relacionado á doação de sangue (Apêndice B). 

No ato da pesquisa foi realizado a entrega de panfletos explicativos, para 

sanar possíveis dúvidas sobre o tema, além de estar disponível para os mesmos. 

 

4.5 Análise de dados 

 

Após a aplicação do questionário os dados foram organizados em planilhas 

do Excel e apresentados em forma de gráficos. 

4.6Considerações éticas 

 

Após autorização da referida faculdade de Apucarana (FAP), o projeto de 

pesquisa, foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa (CETi) da mesma, e 

aprovado com o número de parecer 3.279.385. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Visando atingir o objetivo esperado do presente trabalho, iniciou-se com a 

procura aos coordenadores dos cursos escolhidos, onde foi realizada a explanação 

do seguinte trabalho, explicando-lhe objetivos e assim foram convidados a 

participar da pesquisa os acadêmicos da área da saúde sendo eles os cursos de 

enfermagem, ciências biológicas, fisioterapia, nutrição, biomedicina, totalizando 

232 alunos como amostra inicial os 2° e 8° semestres de cada curso foram 

escolhidos, por ser semestres onde os acadêmicos já estão familiarizados com a 

instituição e estão presentes todos os dias na faculdade, com exceção o curso de 
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biomedicina que não possui 8º semestre por se tratar de um curso novo, utilizou-

se o 2º e 4º semestre deste curso. Porém participou da pesquisa 190 acadêmicos, 

42 alunos não estavam presentes, onde foram atendidos os critérios de inclusão e 

exclusão. O questionário foi aplicado entre os dias 7 a 12 de agosto de 2019. Dos 

presentes não houve nenhuma recusa, ou seja, todos aceitaram participar da 

pesquisa. A coleta de dados foi acompanhada pelo professor da disciplina do 

horário de cada turma. A faixa etária dos acadêmicos foi entre 18 e 48 anos cujo 

35 (18%) eram do sexo masculino e 155 (88%) do sexo feminino. 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2019 

Avaliando os cursos individualmente, o curso de enfermagem do (2º e 8º 

semestre) é composto por 53 alunos, sendo que não estavam presentes no dia 15 

alunos, assinaram o questionário e os termos 38 alunos, sendo um total 33 (87%) 

do sexo feminino e 5 (13%) do sexo masculino. 

Mesmo que a enfermagem seja estabelecida culturalmente como prática 

sexuada, feminina, os homens na profissão são uma realidade cada vez mais 

presente, representando aberturas importantes com estereótipos de gênero 

relacionados à prática do cuidado. Além da divisão sexual do trabalho na 

enfermagem, foi instituída sua divisão social representada pela hierarquização da 

profissão em categorias diversificadas enfermeiras, auxiliares e técnicas de 

82%

18%

Participantes da pesquisa

Feminino Masculino
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enfermagem estabelecendo-se também uma relação de desigualdade. (COELHO, 

2005). 

O curso de ciências biológicas (2º e 8º semestre) é formado por 30 alunos, 

não estavam presentes em sala no dia da aplicação do questionário apenas 2 

alunos, participando assim 28 acadêmicos, sendo eles 21 (75%) do sexo feminino 

e 7 (25%) do sexo masculino. 

Ciências biológicas éuma a área que trabalha com a vida, com o cuidado, 

aptidões, geralmente, consideradas femininas, ou seja, nenhuma mulher ouve que 

não possui talento para a biologia. Já nas áreas das Engenharias e das Ciências 

Exatas e da Terra, as duas únicas áreas onde os homens são maioria, o 

preconceito fica mais evidente, pelo simples fato de as mulheres serem minoria. É 

como se a pouca presença feminina dessas áreas se desse pelo fato de as mesmas 

não possuírem competência, algo que já foi derrubado. (SANTOS; TORTATO, 

2018). 

O curso de Nutrição do (2º e 8º semestre) é formado por 47 alunos, não 

estavam presentes em sala 10, assinaram o questionário e o termo 37academicos 

onde 32 (86%) eram do sexo feminino e 5 (14%) do sexo masculino. 

A presença dos homens nos cursos de Nutrição tem crescido nas últimas 

décadas, observa-se que eles buscam, prioritariamente, áreas de atuação 

associadas a atributos da identidade masculina, que valorizem a virilidade e a força 

física, como em academias ou clubes esportivos, enquanto as mulheres 

permanecem atuando principalmente na área da Nutrição Clínica ou nos 

restaurantes. (SOUZA et al., 2016). 

O curso de fisioterapia também do (2º e 8º semestre) é composto por 55 

alunos, não estavam presentes 8no ato da pesquisa onde 47 alunos, participaram 

da mesma, sendo 37 (79%) do sexo feminino e 10 (21%) do sexo masculino. 

O curso de biomedicina (2º e 4º semestre) é formado por 47 alunos, não 

estavam presentes em sala 7, assinando assim o questionário e o termo  40 alunos, 

onde 32 (80%) eram do sexo feminino e 8 (20%) do sexo masculino. 

Analisando entre todos os cursos nota-se que o índice de acadêmicos do 

sexo masculino é muito inferior comparado aosexo feminino talvez por se tratarem 

de cursos conhecido culturalmente com o do ato de cuidar e essa função sempre 

esteve atribuídas diretamente às mulheres, nota-se um aumento na mudança 
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desse quadro, pois cada vez mais homens vêm procurando por esses cursos, e o 

índice de falta no ato da pesquisa observamos que o curso de enfermagem foi 

muito grande em comparação aos outros cursos, porém saliento que a pesquisa se 

deu em dia aleatório, não sendo informado antecipadamente sobre a pesquisa aos 

acadêmicos, além de não haver retorno na turma onde já havia aplicado o 

questionário.  

Ao analisarmos individualmente cada questão abordada, optamos por 

trazer em gráficos para uma melhor visualização do resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Conhecimento sobre a doação? 
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Fonte: Oliveira, 2019 

 

No gráfico 01, os acadêmicos foram questionados sobre qual o 

conhecimento deles perante a doação de sangue. Pode-se observar que 55 (29%) 

relatam ter muito pouco conhecimento sobre tal ato, 62 (33%) pouco, 69 (36%) 

razoável e 4 (2%) nenhum. Esse resultado é muito importante, pois podemos 

avaliar que o conhecimento dos acadêmicos é muito baixo, podendo assim 

influenciar nas decisões de se tornar ou não futuros doadores, diminuindo a 

possibilidade de salvar vidas, além de não atuarem diretamente na orientação e na 

divulgação, não conscientizando assim a população. 

Zago (2008) foi encontrado resultados parecidos com a minha pesquisa, 

segundo ele a maioria dos participantes considerou as oportunidades para doação 

muito limitadas e o acesso aos centros de doação como difícil. Muitos que pararam 

de doar sangue tiveram uma visão incorreta de que não poderiam doar por muito 

tempo devido à possibilidade de anemia. A maior parte dos entrevistados também 

considerou que as campanhas de incentivo à doação deveriam ser mais efetivas. 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Já foram doadores de sangue? 
 

29%

33%

36%

2%

muito pouco pouco razoavel nenhum
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Fonte: Oliveira 2019 

 

No gráfico 02, os acadêmicos foram questionados se eles já haviam doado 

sangue, e o resultado foi surpreendente, pois apenas 49 alunos (26%) já doaram 

sangue pelo menos uma vez, e 141 alunos (74%) responderam que não que nunca 

doaram sangue. Como podemos observar os dados acima bem mais da metade 

afirmam não serem doadores de sangue, as falhas nas orientações sobre a doação, 

a falta de informação, tem se demonstrado um grande problema para a sociedade 

com relação ao tema. 

Temos que criar estratégias para á população, aos profissionais de saúde 

junto com os bancos de sangue, como parcerias com os diversos setores da 

sociedade, capacitação dos profissionais da saúde que atuam junto ao doador e à 

educação à distância aos trabalhadores; objetivando a motivação ao trabalho. 

Sugerem, ainda, o desenvolvimento de programas com crianças, objetivando que 

elas sejam educadas e sensibilizadas à doação, para quer no futuro posam se 

tornar doadoras. (RODRIGUES; REIBNITZ, 2011). 

Hoje a falta de tempo, falta de informação, o medo, tem contribuído 

bastante para pessoas não se tornarem doadoras, com isso a reposição nos 

bancos de sangue vem cada vez mais diminuindo, causando grande transtorno 

para a população caso precise da transfusão. 
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Gráfico 3 – Interesse em ser doadores? 
 

 
Fonte: Oliveira, 2019 

 

O gráfico 03, aborda os acadêmicos com relação ao interesse em ser 

doador e 151 (79%) afirmaram que sim que tem interesse, 9 (5%) falaram que não, 

26 (14%) não sabem se querem ser doadores e 4 (2%) não responderam. 

Comparando o gráfico anterior a esse com pode-se observar que o índice de não 

doadores é grande, porém o número de interesse em se tornar um também é 

grande. Apesar de 74% não serem doadores, 79% gostariam de serem doadores. 

O que demonstra que os acadêmicos querem sim serem doadores.  

A maior motivação inicial para a doação contempla aspectos intrínsecos, 

como o altruísmo e o desejo de ajudar o próximo, além de aspectos sociais, como 

as experiências de pertencimento a um grupo e o consequente desejam de ajudar 

as pessoas pertencentes a este grupo. Da mesma maneira, a não doação, apesar 

de possuir origem intrínseca ao indivíduo, como o medo e a religiosidade, é 

estimulada por variáveis socioculturais. (PEREIRA et al. 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

5%

14%

2%

sim não não sei Não respondeu



39 

 

Gráfico 4 – Adotou conhecimento sobre a doação de sangue? 
 

 
Fonte: Oliveira, 2019  

Quando abordados sobre como os acadêmicos adquiriram o conhecimento 

sobre a doação 73 (38%) relataram ter sido por meio de internet e outros meios de 

comunicação, 53 (28%) através de amigos e familiares, somente 24 (13%) através 

da escola e faculdade, 37 (19%) por meio de profissionais de saúde, 2 (1%) 

relataram não tem conhecimento algum sobre a doação e 1 (1%) outros. O primeiro 

e maior foi o meio de comunicação e a internet, nos dias atuaisvivemos na era da 

tecnologia, onde tudo e todos estão ligados o tempo todo, onde as notícias são 

divulgadas em tempos reais por todo o mundo. Tornando- se uma influência muito 

grande sobre a sociedade, pois a tecnologia tem sido algo indispensável nos dias 

de hoje. O índice nas escolas e nas faculdades tem sido baixo devido a falta de 

orientação adequada 

Segundo Rodrigues (2013), os meios de comunicação podem fazer 

diferença no retorno do doador de sangue voluntário, pois o maior desafio 

enfrentado pelas instituições de saúde é manter e incrementar a doação de sangue. 

Compreender a motivação do doador voluntário é de suma importância, o 

reconhecimento da importância das ações e da orientação para o doador é 

fundamental quando se pensa em estratégia de marketing. 

 

 

Gráfico 5 – Alguém próximo necessitou da doação de sangue? 
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Fonte: Oliveira, 2019 

Indago os acadêmicos se conhecem alguém que necessitou da doação de 

sangue, 76 (40%) responderam que sim, 85 (45%) responderam que não e 29 

(15%) não souberam responder. 

Nos dias atuais, a necessidade da transfusão tem sido grande, devido a 

vários fatores, porém a sociedade ainda não tem a visão de que a doação é um ato 

de solidariedade com o próximo, tabus devem que ser quebrados, pois a maioria 

só tem conhecimento deste ato quando alguém próximo precisa. 

A necessidade de realizarem transfusão sanguínea é caracterizada pela 

presença da doença. A doença se apresenta quando o ser humano tem limitações, 

dificuldades, falta de condições para suprir as demandas necessárias para 

trabalhar, viver melhor, sobreviver e os informantes sentem-se limitados nas suas 

capacidades de trabalho. (BENETTI; LENARDT, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Principais exigências para serem doadores? 
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Fonte: Oliveira, 2019 

O gráfico 06 demonstra que os alunos foram questionados se eles sabiam 

quais as principais exigências para serem doadores e 92 (48%) responderam que 

sim, apenas 23 (12%) que não e 23 (40%) tem dúvidas. 

Os acadêmicos têm conhecimento das principais exigências para serem 

doadores, porém o índice de dúvidas ainda é muito grande, devido a falta de 

informação, o medo, entre outros fatores que estram sendo exposta a frente, como 

está exposto no gráfico oito. 

Os bancos de sangue são importantes garantir não só a segurança do 

sangue coletado, mas, também, a saúde do doador, então, cada vez que uma 

pessoa tenta fazer uma doação testa sua temperatura, hemoglobina, pressão 

sanguínea e batimento cardíaco. Devido a todos esses testes, porcentagem 

significativa das pessoas que visitam o local de coleta não consegue fazer a doação 

fisicamente.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – As impossibilidades de serem doadores? 
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Fonte: Oliveira 2019 

 

Na questão 07 os acadêmicos foram questionados se eles tinham 

informação das impossibilidades de doação e 109 (57%) afirmaram que sim, 16 

(9%) que não e 65 (34%) que tem dúvidas.  

Os acadêmicos têm conhecimento sobre as impossibilidades de doação, 

mas o número de dúvidas ainda se mostra muito grande o que demostra uma, 

divulgação, sobre o tema. 

As pessoas que tem passado por um quadro de hepatite após os 11 anos 

de idade, evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis 

pelo sangue:  Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus 

HTLV I e II e Doença de Chagas, uso de drogas ilícitas injetáveis, Malária. (CEARÁ, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Qual o principal motivo da não doação? 
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Fonte: Oliveira 2019 

 

Na visão dos acadêmicos sobre o porquê muitas pessoas não doam 

sangue, 51 (27%)acreditam ser pelo medo, 117 (62%) pela falta de informação, 5 

(3%) egoísmo, 3 (1%) devido religião e 14 (7%) apontam outros motivos como 

fatores de não doado 

Como podemos analisar a falta de informação tem sido o agente principal 

pela não doação, as informações não tem chegado de forma clara e objetiva como 

tem que ser, com esta ausência de informação acaba fazendo muitos doadores 

desistirem ou até mesmo não serem doadores, por medo de todo o processo. 

A falta de informação o medo de agulhas, sensação desagradável ao ver 

sangue, medo de tontura ou náuseas, ou a consideração dos centros de doação 

ou hospitais como locais desagradáveis.  Outras circunstâncias são experiências 

anteriores negativas, ou contusões de longa duração ou barreiras, tais como a falta 

de intimidade no ato da doação, conflitos de agenda e dificuldades para chegar no 

local da doação, religiosidade. (CONVADONGAS, 2014). 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Os horários são compatíveis com a população? 
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Fonte: Oliveira, 2019 

 

Com relação aos os horários disponíveis no hemonúcleo os acadêmicos 

responderam 44 (23%) responderam que sabem, não precisa 53(28) responderam 

não e 93(49%) não sabem. 

O horário disponível no hemonúcleo de Apucarana não é muito compatível 

com o da população, no entanto foi entrado em contato com o hemonúcleo e eles 

relataram que eles abrem pelo menos um sábado de cada mês para atender a 

população, dependendo da demanda eles abrem até exceção para outro sábado 

do mês. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Sobre a divulgação da doação? 
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Fonte: Oliveira, 2019 

 

Ao questionarmos sobre se há falta de divulgação da doação os 

acadêmicos responderam, 188 (99%) que sim e 2 (1%) não. Foi quase unânime a 

opinião dos acadêmicos, que realmente falta muita divulgação sobre o tema, com 

isso dificulta a população a adquirir o conhecimento necessário sobre a doação. 

Segundo Malheiroset al (2014) a falta de doadores e elevados índices de 

inaptidão clínica e sorológica podem resultar em déficit nos estoques de sangue, 

gerando consequências adversas para os indivíduos e a saúde coletiva. Portanto, 

é fundamental que se estimule de várias formas a doação de sangue, seja pela 

fidelização dos doadores ou mobilização permanente da população. 
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6 CONCLUSÃO 

A doação de sangue é de suma importância para o ser humano, a 

conscientização para tal ato ajuda a salvar vidas.  

Com o resultado apresentado fica evidente que ainda falta muita 

informação sobre a doação não só para os acadêmicos, mais para a população de 

um modo geral, as experiências dos mesmos frente à doação é muito pouco, o 

conhecimento deles é muito vago, pois eles têm muitas dúvidas sobre o tema. O 

que nos chama a atenção, pois ao analisarmos o grupo escolhido consideramos, 

um melhor entendimento sobre as questões de saúde além de serem melhores 

instruídos, o que nos faz pensar no déficit que a população menos esclarecida deve 

ter sobre o tema, e as dificuldades encontradas.   

Nossos estudos mostram que muitos ainda não são doadores o principal 

motivo é a falta de informação, mas tem o interesse em serem doadores, os 

conhecimentos dos acadêmicos se deu através dos meios de comunicação, ou 

seja, pela internet, ou seja, a tecnologia tem sido algo de extrema importância para 

a sociedade, pois as notícias são compartilhadas de maneira rápidae em tempos 

real. 

Por serem futuros profissionais da área da saúde, esperava-se que os 

acadêmicos tivessem um conhecimento mais amplo sobre a doação e o seu 

processo, pois não se trata de um publico leigo e desinformado. Os resultados 

apresentados nesta pesquisa ficam claro que a abordagem deste tema em sala de 

aula necessita de uma atenção maior, a fim de aperfeiçoar ainda mais o 

conhecimento dos acadêmicos nesta área. Além de serem futuros disseminadores 

de conhecimento. 
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APÊNDICE A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Data do preenchimento do questionário: ____________________ 
Nome (opcional): _______________________________________________ 
Curso: __________________________ Semestre:____________ 
Sexo:(   ) Feminino(   ) Masculino 
Idade: __________                       Tipo Sanguíneo (opcional): ____________ 
 
Parte 2 
 

1- Qual o seu conhecimento sobre a doação de sangue? 
(   ) Muito bom   (   ) Pouco   (   ) Razoável   (   ) Nenhum 
 

2- Você já doou sangue? 
(   ) Sim   ( ) Não 
 

3- Você teria interesse em ser um doador? 
(   ) Sim     (    ) Não   (    ) Não sei 
 

4- Como você adquiriu o conhecimento sobre a doação de sangue? 
(   ) Internet/ ou outros Meios de comunicação 
(  ) Amigos e Familiares 
(  ) Escola/Faculdade 

( ) Através de profissionais da área da saúde 
(   ) Outros_______________________________ 

(   ) Não tenho conhecimento sobre esse tema 
 

5- Algum parente, amigo ou conhecido teve a necessidade de receber sangue? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 
 

6- Você sabe quais são as principais exigências para se tornar um possível doador de 
sangue? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Tenho algumas Dúvidas 
 

7- Tem informações de quais pessoas são impossibilitados de fazer a doação de sangue? 
(   ) Sim   (   ) Não(   ) Tenho algumas Dúvidas 

 
8- Porque muitas pessoas não doam sangue em sua opinião? 

(   ) Medo 
(   ) Falta de informações 
(   ) Egoísmo 
(   ) Religião 
(   ) Outros_________________________________________ 

 
9- Os horários disponíveis no Hemonúcleo são compatíveis com a disponibilidade da 

população? 
(   ) Sim   (   ) Não  (  ) Não sei 
 

10- Você acha que precisa de mais divulgação sobre a doação de sangue? 
(   ) Sim   (   ) Não 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Greicy Kelly Moreira de Oliveira, acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade 
de Apucarana (FAP), após autorização da Direção Geral da Faculdade de Apucarana-PR, e 
aprovação do projeto de pesquisa pelo comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAP 
(CETi-FAP), gostaria de convidar-lhe a participar da pesquisa intitulada “A percepção de 
acadêmicos de uma instituição de ensino superior sobre a doação de sangue.” sob a orientação da 
ProfEnfª. Esp.Daniela Cristina Wielevski Teixeira. 

Será um estudo de campo com abordagem quantitativa através de um questionário, que 
tem como objetivo geral: Avaliar o conhecimento dos acadêmicos de uma faculdade de Apucarana 
quanto á doação de sangue, e objetivos específicos: Definir o que é a doação de sangue e sua 
importância, Analisar as experiências dos acadêmicos quanto á doação de sangue e Entender a 
percepção dos mesmos sobre a doação de sangue. 

Para produzir as fontes de pesquisa a serem analisadas, utilizaremos um roteiro de 
entrevista com 10 perguntas objetivas. Ressalta-se que a sua autonomia será assegurada, podendo 
recusar-se a participar ou desistir a qualquer momento, sem que haja qualquer ônus ou prejuízo à 
sua pessoa. 

O acadêmico que participará da pesquisa,terá a oportunidade de olhar para o tema, se 
assim o quiserem, com mais conhecimento, caso isso nunca tenha sido feito, conscientizando-os e 
podendo estar repassando as informações que obterem. Toda a pesquisa realizada neste trabalho 
acadêmico, servirá como base para outros trabalhos acadêmicos, como fonte de pesquisas. 

Aos que participar da pesquisa, estará recebendo panfletos, tendo mais informações sobre 
o tema no mesmo, e quaisquer que tiverem dúvidas sobre o tema, sendo acadêmicos da área da 
saúde ou de outros cursos, me colocarei a disposição para tirar dúvidas sobre o tema. 

Como potencial de risco seria possibilidade de vazamento de alguns dados do acadêmico, 
(Resolução 466/12), porque qualquer pesquisa de campo tem risco para a pessoa que esta 
participando, porém todos os cuidados serão redobrados para que nenhuma informação do 
participante seja exposta. Farei um contato diretamente com os coordenadores dos cursos citados, 
explicando todos os procedimentos, comprometo-me usar os materiais e todos os dados coletados 
exclusivamente para os fins previstos no protocolo. 

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos por meio dos endereços, telefones ou e-mails 
listados a seguir. Este documento deverá ser preenchido e assinado em duas cópias iguais, sendo 
que uma delas ficará com você e a outra com a acadêmica. 

Eu,__________________________________________________________, portador(a) 
do R.G. ___________________, declaro que fui devidamente esclarecido(a), concordo em 
participar voluntariamente dessa pesquisa, autorizo o registro das informações necessárias, e recebi 
uma cópia deste documento. 

Apucarana, _____ de ___________________ de 2019. 

_____________________________________________ 

Daniela Cristina WielevskiTeixeira(Pesquisador Responsável) 

______________________________________________ 

Greicy Kelly Moreira de Oliveira (Acadêmica) 
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______________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica da participante 

Responsáveis pela pesquisa: 

Daniela Cristina Wielevski Teixeira. Endereço: Rua incas nº 700- Aricanduva- Arapongas- 
Pr CEP 86706000. Telefone: (43) 998670483E-mail: dani.e.rodrigo@hotmail.com 

Nome: Greicy Kelly Moreira de OliveiraEndereço: rua da paz nº 107- Apucarana- Pr CEP 
8601490Telefone: (43) 999150904E-mail: greicymoliveira@hotmail.com 

Qualquer Dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser esclarecida com o Comitê 
em Pesquisa com Seres Humanos (CETI-FAP), no endereço abaixo: 

Endereço: Rua Osvaldo de Oliveira, 600. CEP: 86811-500. Telefone: (43) 3033-8900, Apucarana, 
PR. E-mail: ceti-fap@fap.com.br. 
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APÊNDICE D - PANFLETO SOBRE A DOAÇÃO DE SANGUE 
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