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Resumo 

 

O baixo nível de doações de sangue tem sido um problema no funcionamento dos sistemas de 

saúde e na manutenção dos estoques de sangue em todo o território nacional, sendo agravado 

pela falta de estruturação das estratégias de captação de doadores de sangue. O presente 

estudo teve como objetivo analisar as causas do baixo nível de doações de sangue no 

Município de Nova Friburgo. Trata-se de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, 

composta por observação da instituição e com aplicação de entrevistas e questionários para a 

coleta de dados. Os resultados indicam que ainda são necessárias estratégias de longo prazo e 

estruturação do setor de captação para a manutenção dos estoques de sangue em bons níveis e 

conscientização da população. 

 

Palavras-chave: doação de sangue, estoques de sangue, estratégias de captação de doadores, 

hemocentro. 

 

1. Introdução 

 

Percebe-se no atual contexto do sistema de saúde no Brasil que os hemocentros 

apresentam deficiências em manter os níveis de estoques de sangue em patamares ideais, tal 

problema é provocado pela baixa taxa de doadores de sangue. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) um país deve ter entre 2% a 5% da população como doadora de 

sangue, no Brasil a porcentagem é de 1,9% da população brasileira (CIOFFI, 2013).  

A falta de engajamento da sociedade e do poder público com o ato de doação é 

recorrente em todo o país, afetando desde as grandes capitais até o Hemocentro Regional de 

Nova Friburgo, onde foi identificado que a capacidade é de 30 doações diárias, sendo, porém 

efetivadas uma média de 3 doações por dia (NOVA FRIBURGO, 2017). O quadro agrava-se 

quando se olha para a taxa de retorno deste doador ao hemocentro e sua motivação para doar. 

Araújo et al. (2010) aponta que a probabilidade de não haver retorno é de 89,7%, sendo a 

principal motivação para a doação a necessidade algum familiar ou conhecido, mostrando o 
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caráter individualista destas doações. Observa-se uma correlação entre o baixo número de 

doações com a ineficiência das estratégias utilizadas para captação e fidelização de doadores. 

 O estudo desenvolvido aborda a questão do baixo nível das doações de sangue nos 

hemocentros que ocasionam dificuldades na manutenção dos estoques de sangue nos mesmos, 

abordando a análise das estratégias de captação de novos doadores de sangue e a fidelização 

daqueles que já são doadores visando a reversão de tal quadro negativo. 

O tema torna-se de relevante, uma vez que com a presença insuficiente de doadores 

nos hemocentros os níveis de estoques de sangue ficam abaixo do necessário, acarretando em 

cancelamentos e consequentemente em maiores filas de operações, além de colocar em risco a 

vida de pessoas que chegam diariamente nas urgências e emergências das unidades de saúde. 

Outro fator importante é a abordagem de técnicas gerenciais para o desenvolvimento das 

organizações públicas, através de estratégias de captação que visem melhorar o 

relacionamento entre o usuário e o serviço público. Sandrin et al. (2015) apontam que as 

estratégias de captação são em caráter geral de curto prazo e não provocam uma mudança 

definitiva no comportamento, desse modo Rodrigues, Lino e Reybnitz (2011) indicam a 

importância de se intensificar o estudo e as práticas gerencias no cenário de estratégias de 

captação de doadores. 

O estudo se dará no Hemocentro Regional de Nova Friburgo Enfermeira Cássia 

Viviane Kale Martins, que atende a 13 municípios da região e realiza o suprimento de sangue 

tanto da rede pública quanto da rede privada. O hemocentro vem apresentando um baixo 

número de doações de sangue e enfrentando problemas para a manutenção dos níveis de 

estoque de sangue em patamares suficientes para atender a demanda de cirurgias e o 

atendimento de urgência e emergência na região citada (NOVA FRIBURGO, 2017). 

 O objetivo geral de nosso estudo é analisar as causas do baixo nível de doações de 

sangue no Município de Nova Friburgo. Para isso busca-se entender junto aos usuários e à 

população em geral se doam ou não, quais fatores os levam a doar, os níveis de satisfação 

com o serviço prestado, e ações efetivas para proporcionar a mudança comportamental em 

direção à fidelização e captação desses doadores. Será observado junto aos funcionários do 

hemocentro a percepção dos mesmos quanto aos processos realizados e as dificuldades 

encontradas na fidelização de doadores.  
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A presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa aplicada e exploratória, 

desenvolvida a partir do levantamento bibliográfico, coletas de dados junto aos usuários, 

cidadãos comuns e colaboradores através de questionários fechados e entrevista estruturada, 

além de observação da organização através de uma análise de campo. Tais resultados foram 

analisados de forma qualitativa, entendo as correlações entre as variáveis estudadas. 

O primeiro capítulo do estudo é composto pela introdução onde estão sendo 

apresentados os aspectos gerais do estudo e o contexto no qual está inserido. No segundo 

capítulo será apresentada uma breve explicação a cerca do ordenamento do Sistema Nacional 

de Sangue e Hemoderivados e apresentado os conceitos referentes as estratégias de captação e 

fidelização de doadores. No terceiro capítulo será apresentada a metodologia do estudo 

descrevendo os procedimentos de pesquisa utilizados e como tal foi conduzida. No quarto 

capítulo serão apresentados os resultados obtidos e realizada a análise utilizando os conceitos 

da literatura estudada para a interpretação dos resultados. Por fim no quinto capítulo do estudo 

serão apresentados os apontamentos conclusivos do estudo e possíveis recomendações de 

estudos inseridos no tema a serem abordados no futuro. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 A estruturação do Sistema Nacional de Sangue, componentes e hemoderivados. 

 

A utilização do sangue nos procedimentos médicos é fundamental em determinadas 

situações com riscos à vida, porém, convive-se com os baixos estoques de sangue. Vê-se aí a 

importância da captação na busca de novos doadores, fazendo com que estes doem 

regularmente (PEREIMA et al., 2010). No Brasil é vedada a comercialização de sangue em 

todo território nacional de acordo com a Lei nº 10.205/01, art. 1º (BRASIL, 2001). 

Conforme o art. 14 da Lei de nº 10.205, de março do ano de 2001, a Política 

Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados (PNSCH) rege-se pelos seguintes 

princípios e diretrizes:  

I - universalização do atendimento à população; 

II - utilização exclusiva da doação voluntária, não remunerada, do sangue, cabendo 

ao poder público estimulá-la como ato relevante de solidariedade humana e 

compromisso social; 
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III - proibição de remuneração ao doador pela doação de sangue; 

IV - proibição da comercialização da coleta, processamento, estocagem, distribuição 

e transfusão do sangue, componentes e hemoderivados (BRASIL, 2001, Lei 10.025, 

21 de Março de 2001, art. 14). 

As atividades hemoterápicas estão inseridas no processo de assistência à saúde 

seguindo na sua estruturação e organização os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

por meio do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados (SINASAN). 

A Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados (PNSCH) tem como 

objetivo melhorar qualidade do sangue e disponibilizá-lo em níveis suficientes para o 

atendimento à população integrando as diferentes esferas públicas. É coordenada 

nacionalmente pela coordenação-geral de sangue e hemoderivados (CSGH) (BARCA, 2013). 

Vale destacar que os hemocentros desempenham o seguinte papel (CIOFFI, 2013): 

[...] teriam como atividade a centralização da coleta de sangue, a captação de 

doadores voluntários criando mecanismos de incentivo à continuidade do ato da 

doação, a promoção de medidas de proteção à saúde do doador, a implantação de 

sistema de coleta, classificação e armazenamento de dados clínicos e laboratoriais 

concernentes aos doadores para utilização como indicadores de saúde, a realização 

do controle de qualidade do sangue e hemoderivados, o desenvolvimento de ensino 

e pesquisa nos campos da hematologia e hemoterapia para formação de recursos 

humanos especializados e a captação para o atendimento aos portadores de 

coagulopatias, principalmente, hemofílicos (CIOFFI, 2013, p. 267). 

O papel do hemocentro citado por Cioffi (2013) nos mostra, além da área da 

prestação do serviço de hematologia e hemoterapia, a importância do hemocentro nos 

processos de captação e incentivo a doação de forma contínua. 

 

2.2 Estratégias para a captação e fidelização de doadores para o hemocentro, e os fatores 

que influenciam o ato de doar sangue. 

 

Veloso et al. (2013) apontam que em razão da dificuldade da manutenção dos 

estoques de sangue os profissionais da captação de doadores utilizam de estratégias de gestão 

a fim de sensibilizar, conscientizar e educar a população para a doação voluntária, responsável 

e habitual. Utiliza-se de ações educativas, de acolhimento, e de marketing para atingir seu 

objetivo. Segundo Ubiali (2015) as doações de sangue podem ser caracterizadas como 

espontâneas (doa-se por altruísmo), de reposição (direcionada para alguém paciente) ou 
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autólogas (para si próprio); e o doador pode ser classificado como de 1ª vez, de repetição (doa 

duas ou mais vezes em um ano), ou esporádico (doa uma vez ao ano).  

O grande desafio do serviço de captação e fidelização de doadores de sangue além de 

atrair um maior número possível de doadores de 1ª vez, é transformar os variados tipos de 

doadores em doadores de repetição e espontâneos. Quanto as estratégias de captação 

utilizadas Sandrin et al. (2015) apontam:  

Na captação de doadores desenvolvem-se por vezes intervenções pontuais, isoladas 

de um conjunto complexo da sociedade, intervenções que se tornam necessárias, 

mas insuficientes e ineficientes para a superação das dificuldades recorrentes do dia 

a dia (SANDRIN et al., 2015, p. 49). 

Rodrigues, Lino e Reybnitz (2011) apontam diante desse quadro a importância do 

estudo, planejamento, execução e avaliação das estratégias utilizadas na busca por doadores. 

A estratégia de captação deve partir da concepção que a sensibilização do individuo é 

fundamental para a conscientização de todo grupo, iniciando-se conforme citado por Pereira 

et al. (2016) em níveis individuais e avançando para níveis coletivos. A estratégia de captação 

deve ser abordada de maneira a promover uma mudança comportamental na sociedade e não 

apenas estratégias pontuais, sendo a doação importante para a construção de uma sociedade 

altruísta. Deve-se buscar conhecer o perfil do doador, motivos que levam as pessoas a doar e 

que as impedem para a partir dai se concretizarem ações baseadas nas características do grupo 

social (RODRIGUES, LINO e REYBNITZ, 2011; VELOSO et al., 2013; TEIXEIRA, 2015). 

É fundamental a compreensão de que ações para a captação de doadores, além de 

medidas que busquem a estabilização dos estoques em curto prazo, devem contar com uma 

característica de durabilidade, ou seja, deve promover ações que mudem o comportamento em 

longo prazo do doador. Pereira et al. (2016) apontam que as estratégias educativas incorporam 

melhor essa noção de durabilidade e mudança comportamental em longo prazo. 

A atração de novos doadores segue duas estratégias principais baseadas na obra de 

Kotler e Keller (2006, p. 23): “gerar uma oferta de valor para um público-alvo específico e 

uma comunicação através de canais que atinjam o público-alvo”, sendo a oferta bem-sucedida 

se proporcionar valor e satisfação ao comprador-alvo (o doador). O valor reflete os benefícios 

e custos intangíveis percebidos pelo doador. Para a geração desses valores devemos entender 

quais fatores que podem influenciar a mudança comportamental de um potencial doador. 

Segundo Cunha e Dias (2008) os principais fatores que influenciam a intenção 
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comportamental são os fatores pessoais (atitude), fator social (norma subjetiva, crenças e 

valores da sociedade) e a obrigação moral (dever social para com o próximo). 

Segundo estudo realizado por Pereira et al. (2016), devemos focar para a campanha 

de persuasão de novos doadores e na fidelização de doadores estratégias que valorizem a ação 

social, que mostrem a necessidade da continuidade de seu comportamento e privilegiar 

informações relativas as reais condições para ser um doador de sangue. 

Estudos de Cunha e Dias (2008) e de Rodrigues, Lino e Reybnitz (2011) apontam 

que a variável obrigação moral e uma comunicação positiva têm um poder maior de mudança. 

Rodrigues, Lino e Reybnitz (2011) concluem que o apelo dramático é mais efetivo na relação 

com doador de reposição que é intencionado como visto anteriormente com a obrigação 

moral, devendo ser trabalhado neste doador de reposição a importância dele se tornar um 

doador espontâneo. Já os doadores espontâneos se associam ao apelo afetivo onde a 

abordagem é positiva lembrando a sua importância ao salvar vidas. 

Nos estudos de Ludwig e Rodrigues (2005) constatamos que a decisão para doar 

sangue é influenciada pela confiança nas instituições e nos métodos que utilizam sendo 

necessário para incrementar a doação reduzir os riscos associados à mesma e criar uma 

atmosfera de confiança. Pinto e Vicente (2015) constataram que há uma forte influência da 

ansiedade em eventos adversos gerados pela experiência da doação de sangue que podem 

contribuir negativamente para a fidelização de doadores. 

Portanto, para obter uma mudança comportamental deve-se propagar nos planos de 

ação o fator obrigação moral com destaque para argumentos positivos, criando uma atmosfera 

de confiança e credibilidade. Devem ser trabalhadas questões para se diminuir a ansiedade e 

traumas que refletem na avaliação negativa do processo de captação e doação de sangue. 

Porém todas essas campanhas devem ter como uma estratégia paralela a reflexão desse doador 

de reposição para a importância das doações regulares despertando nestes o sentimento de 

solidariedade para a mudança de seus valores. 

Outro ponto fundamental em qualquer estratégia de captação de doadores é a 

definição do canal de comunicação com o público alvo, que segundo Kotler e Keller (2006) 

são usados para transmitir mensagens ao público alvo, sendo estes: televisão, jornais, internet, 

outdoors, revistas e quaisquer outros meio que possam promover essa comunicação. Ainda 

em Kotler e Keller (2006), deve-se levar em conta na escolha dos meios de comunicação os 
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hábitos de mídia do público-alvo identificando horários e meios de comunicação que tragam 

mais efetividade e eficácia, ou seja, que abrangem mais pessoas. Brener et al. (2008) 

identificam que apesar da importância do estudo do perfil do público alvo, tal pesquisa social 

tem sido pouco utilizada. 

As ações para fidelização são essenciais para o bom funcionamento do hemocentro, 

uma vez que os doadores de repetição são mais receptivos as mensagens (SCHREIBER et al., 

2003, apud ARAÚJO et al., 2010). É importante no processo de fidelização do doador 

despertar a consciência de seu papel como agente multiplicador.  “A captação é uma 

motivação interna que transborda para grupos, pessoas e comunidades” (TEIXEIRA, 2015, 

pág. 12). O momento da captação “[...] é de permanente conquista do doador e, por isso, faz-

se necessário em todos os serviços de hemoterapia” (VELOSO et al., 2013, p. 50). O processo 

de fidelização dos doadores de sangue se dá em grande parte paralelamente ao ciclo produtivo 

do sangue que é composto pelas atividades de captação do doador, conscientização, cadastro, 

triagem clínica e hematológica, coleta de sangue, triagem laboratorial das amostras de sangue, 

distribuição e procedimentos transfusionais. (BRASIL, 2001). 

Os funcionários do hemocentro são fundamentais no processo de fidelização. Pinto e 

Vicente (2015) apontam a importância destes conhecerem as atividades tanto de coleta quanto 

de captação para que ambas possam ser desenvolvidas conjuntamente por toda a equipe. 

Segundo Ludwig e Rodrigues (2005) a fase mais importante para a fidelização do doador é a 

primeira doação, onde deve haver um esforço no sentido de fazer com que este se torne um 

doador regular com o foco em um serviço que proporcione um nível de satisfação aceitável e 

a maior troca de informações possíveis. Durante o processo de doação o indivíduo deve ser 

informado sobre o processo de coleta de sangue, sendo alertado que doenças transmissíveis o 

excluem de ser um doador (UBIALI, 2015). Devido à importância dos funcionários durante 

todo o ciclo do sangue Cioffi (2013) julga que a qualificação e capacitação de recursos 

humanos devem estar de forma constante no escopo das ações da hemorrede. 

Vale mencionar que ações realizadas no interior dos hemocentros para sensibilização 

de doadores contribuem para um aumento nas doações, como ocorreu no caso do Hospital 

universitário da UERJ, que por meio de exposição interativa seguida por apresentações de 

materiais impressos educativos sobre conteúdos relacionados à doação de sangue, apresentou 

aumento de 9% nas doações. No entanto, as serem interrompidas, houve uma queda de 11% 
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nas mesmas (RODRIGUES, LINO E REYBNITZ, 2011). Lavorat (2015) atenta ainda para a 

importância da presença do hemocentro em eventos importantes da sociedade. A convocação 

de doadores por telefone, mídias sociais e e-mails também é importante aliado na fidelização, 

podendo os hemocentros mandar correspondências em datas comemorativas aumentando 

assim o laço entre o hemocentro e o doador. Lavorat (2015) destaca a utilização de mídias 

sociais por apresentarem baixos e custos e serem muito importantes na aproximação com o 

doador. 

Cabe destacar que para ser doador o indivíduo deve ter entre 18 e 67 anos; peso 

superior a 50 kg; não ser portador de doenças transmissíveis como HIV e hepatite.  

Respeitadas essas exigências o doador deve assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) para prosseguir com a doação (UBIALI, 2015; PEREIRA et al., 2016). 

 

3. Procedimentos Metodológicos  

 

O estudo foi desenvolvido a partir do levantamento bibliográfico sobre os temas 

“doação de sangue” e “estratégias de captação de doadores” em base de dados como o Scielo, 

Ministério da Saúde (MS); Sistemas de informação DATASUS e pesquisa em livros e artigos.  

O desenvolvimento do estudo ocorreu no município de Nova Friburgo, com 

população estimada de 182.082 habitantes (IBGE, 2010) e densidade demográfica de 195,07 

hab./km² (IBGE, 2010) tendo objeto de estudo o Hemocentro Enfermeira Cássia Viviane Kale 

Martins localizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, na Região de Saúde 

Serrana que abrange também os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, 

Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Petrópolis, Santa Maria Madalena, 

São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de 

Morais. Os serviços de saúde oferecidos no município de Nova Friburgo abrangem os níveis 

de atenção de básica, média e alta complexidade, composta por 16 unidades de saúde de 

família, um hospital maternidade, um hospital central e um hemocentro. 

A presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa aplicada uma vez que seus 

resultados podem ser aplicados para a resolução do problema proposto (YIN, 2001) e 

exploratória, pois tem como um dos objetivos oferecer informações sobre o objeto de estudo e 

orientar a formulação de hipóteses (CERVO; BERVIAN; SILVA , 2007).  Para a realização 
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do estudo foi utilizada a abordagem qualitativa, que segundo Zanella (2009) tem a finalidade 

demostrar a intencionalidade na escolha dos sujeitos. Para a análise dos resultados foram 

utilizados gráficos e tabelas na interpretação dos dados, proporcionando uma análise objetiva 

e dinâmica dos processos de relações entre variáveis (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

Importante frisar que os dados foram analisados de forma a entender as correlações entre as 

variáveis e não de forma isolada. 

Para coleta de dados foram utilizados 2 questionários fechados, direcionados aos 

doadores (Apêndice II) e não doadores (Apêndice I); uma entrevista estruturada direcionada 

aos funcionários do hemocentro (Apêndice III); e observação (análise de campo). 

A observação de campo visou identificar as principais barreiras enfrentadas para a 

realização da doação, a efetividade dos canais de comunicação do hemocentro, a efetividade 

das estratégias de captação e analisar o processo de prestação de serviço do hemocentro. 

O primeiro questionário (Apêndice I) voltado a não doadores foi composto por 7 

questões utilizando uma amostragem da população do município de Nova Friburgo apta a 

doar sangue, ou seja, entre 16 e 65 anos e que não realiza a doação. Visou identificar as 

principais barreiras enfrentadas para a doação de sangue, os fatores que os levariam a doar, os 

canais de mídias mais utilizados por estes, além da avaliação de ações como extensão de 

horário e estimulo de empregador na intenção de mudança comportamental do cidadão.  

Para uma melhor interpretação dos dados foi realizada a estratificação da amostra em 

dois estratos: população economicamente ativa ocupada e outro estrato formado pela 

população economicamente ativa desocupada e inativa. Para os cálculos de população 

ocupada, desocupada e inativa o IBGE seleciona dentro da população com idade ativa que em 

seu conceito considera indivíduos de 10 a 65 anos. Segundo o censo do IBGE (2010) a 

população de Nova Friburgo que apresenta mais de 16 anos até 65 anos é composta por 

128.366 habitantes. Para os cálculos que virão a seguir já foi desconsiderada a população 

abaixo de 16 anos, considerando dados do próprio site do IBGE. Segundo o IBGE, 2010 a 

soma da população ocupada no município de Nova Friburgo de 16 a 65 é de 94.546. Já a 

soma da população inativa e desocupada é de 33.820 habitantes. Considerando que temos uma 

população em torno de 182.082 habitantes na Cidade de Nova Friburgo, para uma pesquisa 

com erro amostral de 5% com um nível de confiança de 90% onde 70% da população está em 

idade ativa definimos nossa amostra em 227 pessoas (SANTOS, 2017). Para se respeitar a 
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representatividade dos estratos foram entrevistadas 167 pessoas referentes à população 

ocupada e 60 pessoas do estrato de pessoas inativas e desocupadas. 

O segundo questionário (Apêndice II) composto por 10 questões foi destinado aos 

doadores do hemocentro de Nova Friburgo, visando identificar seu perfil; a frequência com 

que são doadores; os motivos que os levam a doar; seu nível de satisfação com o serviço 

prestado pelo hemocentro e que ações seriam importantes para a captação de novos doadores. 

Foram selecionados 50 entrevistados que realizam a doação por pelo menos uma vez ao ano, 

selecionados primeiramente de forma aleatória com a circulação do primeiro questionário 

para não doadores, caso se identifique que são doadores serão redirecionados para este 

questionário. Como houve uma insuficiência de numero de entrevistados através deste 

método, os demais questionários foram colhidos pessoalmente no Hemocentro de Nova 

Friburgo. Foi utilizada a amostragem estratificada na mesma proporção percentual e divisão 

de estratos do primeiro questionário, tem-se então 37 entrevistados que fazem parte do estrato 

de pessoas ocupadas e 13 entrevistados representando pessoas desocupadas e inativas. 

Já na entrevista foi utilizado um roteiro semiestruturado (Apêndice III) composto por 

3 questões, voltado para os funcionários do hemocentro e teve como objetivo identificar sua 

percepção sobre o atendimento realizado; as principais dificuldades encontradas para a 

realização da doação de sangue e que ações seriam importantes para aumentar o número de 

doadores. Foi realizada durante esta etapa uma pesquisa de campo a fim de analisar o 

desempenho do hemocentro na prestação do serviço. 

 

4. Apresentação e análise dos resultados 

 

Na pesquisa de campo (observação) foi identificado que o hemocentro apresenta uma 

estrutura física ampla e agradável tornando fator acolhedor ao doador. Fator a ser ponderado é 

que não possui nenhuma pessoa diretamente responsável pela captação e fidelização de 

doadores, o que tem prejudicado a captação no nível externo, passando o hemocentro a não 

cumprir o seu papel, conforme explicitado por Pereima et al. (2007), que é de educar a 

população tendo a missão que conquistar os doadores e fidelizá-los. A visão dos funcionários 

do hemocentro quanto à eficiência das estratégias de captação externa é que as mesmas se 

mostram ineficientes. A ausência de um setor estruturado de captação tem prejudicando ainda 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

11 

 

mais as estratégias em longo prazo, não apresentando nenhum programa de captação e 

conscientização em unidades educativas ou qualquer tipo de organização, abordagem que 

segundo Rodrigues, Lino e Reybnitz (2011) efetivamente irá provocar uma mudança 

comportamental duradoura na população. As estratégias utilizadas para captação no 

Município de Nova Friburgo são de curto prazo e pontuais. Como citam Sandrin et al. (2015) 

tais estratégias são elaboradas sem considerar a complexidade da sociedade local sendo estas 

estratégias insuficientes para a superação duradoura do problema do baixo nível de doadores. 

Houve a percepção de que os profissionais do hemocentro estão devidamente 

esclarecidos quanto a sua importância no processo e buscam a excelência no desenvolvimento 

do mesmo. Observou-se que as informações sobre a doação são transmitidas especialmente 

pelos flebologistas. Seriam importantes outros meios de socialização de informação uma vez 

que segundo Pereima et al. (2007) estes são fundamentais no processo de educação. Uma 

alternativa é a divulgação de materiais impressos como no estudo de Rodrigues, Lino e 

Reybnitz (2011) realizado no Hospital Universitário da Uerj que apresentou bons resultados. 

No questionário para os doadores foram indagadas questões sobre a percepção dos 

mesmos quanto à qualificação do nível de serviço prestado pelo hemocentro e quanto à 

confiança na segurança do processo de coleta. A confiança na instituição é fundamental 

também no processo de captação de doadores como abordado em Ludwig e Rodrigues (2005) 

para a necessidade de reduzir os riscos associados à doação e criar uma atmosfera de 

confiança.  Dos doadores entrevistados 94 % qualificaram como Bom ou Muito Bom o 

serviço prestado. O fator segurança também é bem executado pelo hemocentro e este 

consegue passar essa percepção para a sociedade onde 74% dos entrevistados apontaram 

como alta a percepção de segurança quanto ao hemocentro. 

O nível de fidelização no hemocentro se mostrou baixo uma vez que apenas 26% 

eram considerados doadores regulares, os dados corroboram com a pesquisa de Araújo et al. 

(2010) que afirma que a taxa de não retorno regular pode chegar a 89,7% dos doadores.  

É necessário na estruturação das estratégias o entendimento dos fatores que levam as 

pessoas a doar e também os que as impedem. Rodrigues, Lino e Reybnitz (2011) corroboram 

com a ideia complementando ainda que isto promove o desenvolvimento de ações focadas na 

realidade dos sujeitos. Na pesquisa foram identificadas junto aos doadores as principais razões 

que os levam a doar sangue e com os nãos doadores os fatores que os levariam a realizar a 
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doação. Foram utilizados os fatores propostos por Cunha e Dias (2008): fatores pessoais 

(atitude), fator social (norma subjetiva, crenças e valores da sociedade) e a obrigação moral 

(dever para com o próximo). Tais dados são traduzidos no Gráfico 1: Relação dos fatores 

mais importantes para a doação de sangue. 

 

Gráfico 1: Relação dos Fatores mais importantes para a Doação de Sangue 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Observa-se a grande distinção dos fatores que motivam um doador regular a realizar 

a doação e de um não doador praticar a doação. Os nãos doadores têm com principal fator a 

obrigação moral, ou seja, a necessidade de algum familiar ou conhecido. Já para a população 

de doadores este fator é o menos importante sendo o fator social (dever com a sociedade) e o 

fator pessoal (atitude, satisfação pessoal) os mais importantes. Por tanto como citam 

Rodrigues, Lino e Reybnitz (2011) é importante para o processo de conquista permanente 

deste doador a conscientização da importância deste ato no âmbito social promovendo 

segundo Teixeira (2015) uma transformação nas pessoas, alterando esta visão individualista 

pela visão solidária.  

Os números obtidos condizem com outros estudos como o de Rodrigues, Lino e 

Reybnitz (2011) que confirma a obrigação moral como fator que mais levam as pessoas doar e 

o realizado por Araújo et al. (2010) em Recife que identificou como principal motivo para 

doação junto aos doadores de reposição a necessidade de algum conhecido ou familiar. Por 

tanto, para ações de curto prazo devemos ter como público alvo os não doadores, promovendo 

campanhas que utilizam do apelo sentimental fazendo-o refletir que o receptor poderia ser 

alguém de sua família ou conhecido. Porém este tipo de campanha suprirá em curto prazo não 

sendo capaz de fidelizar, devendo ter paralelamente ações que proporcione a mudança de 

mentalidade, mostrando ao doador a importância do ato para a sociedade. 
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Foi realizado junto aos doadores e aos não doadores o levantamento da principal 

barreira que o impede de doar. Para tal foi importante a estratificação da população, isto por 

pessoas economicamente ativas ocupadas terem hábitos diferentes das economicamente ativas 

desocupadas e inativas. Obtiveram-se os seguintes resultados como visto no Gráfico 2: 

Relação das principais barreiras enfrentadas para a realização da doação de sangue: 

 

Gráfico 2: Relação das principais barrerias enfrentadas para a realização da doação de sangue  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

O alto índice da variável relacionada ao quadro clínico é um problema na doação de 

sangue brasileira, como apontaram Brener et al. (2008). Não é passível de abordagens que 

possam modificá-las, porém as estratégias de conscientização levarão mais informações e o 

número de pessoas que se julgam inaptas poderá diminuir. 

Quanto à população desocupada e inativa observamos que a maior barreira 

enfrentada é o receio quanto à experiências negativas provocadas pela falta de informação, 

aqui também sintetizada pelos grandes mitos presentes em torno da doação no Brasil, 

conforme citado por Veloso et al. (2013) há de se atentar para a importância da 

desmistificação destes medos nas estratégias de captação e fidelização. Observa-se que entre a 

população economicamente ativa ocupada a maior barreira enfrentada é a questão profissional 

(57% quando excluído quadro clínico). Esta barreira também foi apontada pelos profissionais 

do hemocentro, onde 71% percebem este motivo junto aos doadores. Observou-se então a 
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importância de uma abordagem em que a questão profissional e os mitos possam ser 

superados. 

Para a superação da barreia profissional foram questionados os entrevistados 

economicamente ativos quanto à extensão dos horários de atendimento aos fins de semana e à 

importância do estimulo do empregador para este doar sangue. Quando questionados sobre a 

extensão de horários para os fins de semana 76% dos entrevistados responderam que sua 

motivação aumentaria a doar sangue. Na pesquisa de campo percebeu-se que quando 

estendido aos sábados o horário de atendimento a procura não foi muito superior do que 

durante a semana. Pode-se apontar como alternativa um trabalho junto a instituições privadas, 

instituições não lucrativas e até mesmo outras instituições públicas para se organizarem 

grupos fechados para o hemocentro aos fins de semana. Quanto ao estímulo por parte do 

empregador para que seus funcionários promovam a doação Veloso et al. (2013) apontam que 

tem função de estabilizar a demanda de sangue através da conscientização da empresa para a 

importância da doação de sangue e a captação de doadores em seu quadro de funcionários. 

Tal estímulo se mostrou fundamental para a decisão de doar sangue por parte da população 

economicamente ativa ocupada, onde 68% acham importante o empregador estimular a 

doação e se sentiria mais confortável para realizá-la tendo o aval do mesmo, quando 

restringimos a análise para população ocupada que doa, a taxa é de 73%. O Hemocentro 

Regional de Nova Friburgo não apresenta nenhuma ação estratégica voltada para a superação 

da barreira profissional o que prejudica a captação de doadores na parcela ativa da população. 

Um dos pilares das estratégias de captação de doadores conforme cita Farias e 

Gondijo (2015) é a comunicação, e esta segundo Kotler e Keller (2006) deve ser através de 

canais que atinjam o público-alvo. Buscou-se identificar junto ao doador qual canal é mais 

eficiente para a comunicação com este, entendendo como ocorre o primeiro contato e onde o 

doador busca informações para realizar a doação. Dos doadores, 60% receberam a informação 

pessoalmente no hemocentro ou com amigos. Este dado mostra a importância dos agentes que 

disseminam a informação no seu ambiente social como citado por Teixeira (2015) e Sandrin 

et al. (2015). Por outro lado este fator aponta a pouca capacidade de persuasão do hemocentro 

nas mídias comunicativas, sendo este um fator a ser explorado.  Junto aos não doadores 

constatamos que a mídia de informação mais utilizada por estes são as mídias sociais, 65% 

utilizam. Tais mídias são aquelas utilizadas no âmbito digital como as redes sociais e 
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aplicativos de conversa. Tal mídia entre os doadores foi a segunda fonte onde mais 

procuraram informações sobre a doação, 22%. Por tanto é onde deverá ser o maior canal de 

comunicação com o potencial doador e com o doador regular. Conforme cita Lavorat (2015) 

as mídias sociais têm sido amplamente utilizadas nos hemocentros e se mostrado eficazes na 

aproximação com novos doadores e na fidelização, sendo uma mídia de baixo custo. 

 

5. Conclusão 

 

O estudo realizado teve como objetivo a análise das causas do baixo nível de doações 

de sangue no Município de Nova Friburgo. Foi identificado que apesar dos bons níveis de 

serviço prestado e de confiança dos doadores com o hemocentro regional de Nova Friburgo a 

falta de estruturação do setor de captação de doadores de sangue se mostra fator decisivo na 

falha da obtenção de doadores e fidelização, resultando no baixo nível do estoque de sangue.  

As estratégias de captação de doadores de sangue tem se baseado, em geral, em 

estratégias de curto prazo e apelativas, que apesar de suprir momentaneamente não provocam 

uma mudança cultural na sociedade. Para tal mudança propõe-se que os hemocentros foquem 

nas estratégias de longo prazo voltadas para a educação de base, para a conscientização da 

importância do ato para a sociedade e que considerem as especificidades do público alvo na 

elaboração das ações estratégicas.  

Outro fator gerado pela falta de estruturação do setor de captação é a pouca 

intensidade com que o hemocentro se comunica com a população e a pouca efetividade dos 

canais escolhidos. Observa-se que o principal meio de obtenção de informações sobre a 

doação é pessoalmente no hemocentro mostrando a pouca disseminação de informações e 

influência do hemocentro no comportamento das pessoas através de canais de comunicação. 

De acordo com o estudo é necessária uma melhor comunicação através das mídias sociais, 

além de uma melhor definição dos conteúdos que circulam nos diversos canais, de acordo 

com o público alvo. A análise nos mostra ainda que as principais barreiras enfrentadas pela 

população ativa é a referente a questões profissionais.  A falta de estratégias de captação que 

busquem estimular os empregadores a motivarem seus funcionários a doarem sangue, e que 

busquem compatibilizar os horários de funcionamento com a parcela ativa da população 

proporciona o afastamento desta parcela da sociedade do hemocentro. 
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O objetivo do estudo foi alcançado ao se analisar que o baixo nível de doações de 

sangue no município de Nova Friburgo decorre da falta de estruturação do setor captação de 

doadores no hemocentro. Tal falha se desdobra na falta de implementação de estratégias de 

longo prazo para uma mudança comportamental duradoura na população e na falta de 

estratégias que abordem fatores específicos da realidade estudada.  

O estudo através da análise identifica as causas do baixo nível de doações de sangue 

no município, porém não abordando profundamente as ações estratégicas a serem elaboradas 

pelo hemocentro para a reversão do atual quadro. Para futuras pesquisas recomenda-se o 

estudo da elaboração de ações estratégicas para a captação de doadores de sangue. 

Por tanto o aumento do número de doações de sangue passam por um processo de 

captação que vise não só atrair doadores, mas sim provocar uma mudança cultural na 

sociedade despertando os sentimentos de solidariedade e cidadania. 
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7. Anexos 

Anexo 1: Questionário para não doadores de sangue 

1) Qual a sua principal fonte de renda? 

(a) Carteira Assinada           (b) Trabalho autônomo (c) Pensão / aposentadoria    (d) Mesada  

(e) Não tenho renda pessoal  (f) Trabalho informal 

2) Qual mídia de informação mais utiliza no seu dia a dia? 

(a) TV, rádio ou jornais.  (b) Mídias sociais (Facebook, twitter, etc...).   (c) Panfletos 

(d) telefone  (e) Site 

3) Qual o principal fator que o levaria a realizar a doação de sangue? 

(a) Necessidade de algum familiar ou conhecido (dever moral) 

(b) Dever junto a sociedade (Acredita que o ato é importante para a sociedade em geral) 

(c) Dever pessoal (atitude, satisfação pessoal). 

4) Qual a principal barreira que o impediria de realizar a doação de sangue? 

(a) Questões profissionais (Exemplo: incompatibilidade com o horário de funcionamento do 

hemocentro, dificuldade de ausência no serviço, não compreensão por parte da empresa). 

(b) Dificuldade de acesso. 

(c) Falhas organizacionais. (Falhas de atendimento, filas excessivas). 

(d) Receio de experiências negativas no hemocentro. (Exemplo: Foi impedido de doar por 

algum motivo, Medo de realizar a doação, não recebeu esclarecimentos suficientes quanto ao 

processo de doação resultado em insegurança). 

(e) Apresento quadro clinico que não permite 

5) Caso o hemocentro funcionasse aos fins de semana, estaria mais motivado a doar 

sangue? 

(a) Sim   (b) Não 

6) Reside na cidade de Nova Friburgo? 

(a) Sim         (b) Não 
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Apenas responda a questão 7 se sua resposta para a questão 1 foi a letra A, B ou F. 

 7) Caso o seu empregador o estimulasse a doação de sangue, sabendo que isto não 

afetaria sua visão como profissional perante a empresa em que trabalha, como 

classificaria a possibilidade de aumentar a frequência com que doa sangue? 

(a) Possivelmente doaria sangue com mais frequência 

(b) Não seria fator determinante para alterar a frequência com que realizo a doação 

(c) Não possuo empregador. 

 

Anexo 2: Questionário para doadores de sangue 

 1) Reside na cidade de Nova Friburgo? 

(a) Sim          (b) Não 

2) Qual a sua principal fonte de renda? 

(a) Carteira Assinada (b) Trabalho autônomo (c) Pensão / aposentadoria (d) Mesada 

(e) Não tenho renda pessoal (f) Trabalho informal 

3) Como obteve informações para a realização da doação de sangue? 

(a) TV, rádio ou jornais. (b) Mídias sociais (Facebook, twitter, etc...). (c) Panfletos 

(d) Telefone  (e) Site  (f) Pessoalmente no hemocentro ou com amigos. 

4) Com que frequência realiza a doação de sangue ao ano? 

(a) uma vez    (b) duas vezes   (c)mais de duas vezes 

5) Qual o principal fator que o leva a doação de sangue? 

(a) Necessidade de algum familiar ou conhecido  

(b) Dever junto a sociedade (Acredita que o ato é importante para a sociedade em geral) 

(c) Dever pessoal (atitude, satisfação pessoal). 

6) Como classifica o atendimento no hemocentro? 

(a) Muito Ruim   (b) Ruim  (c) Regular     (d) Bom    (e) Muito bom 

7) Qual o nível de confiança com o serviço prestado pelo hemocentro? 
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(a) Alto                (b) Regular         (c) Baixo 

8) Qual a principal barreira enfrentada para a realização das doações? 

(a) Questões profissionais (Exemplo: incompatibilidade com o horário de funcionamento do 

hemocentro, dificuldade de ausência no serviço, não compreensão por parte da empresa). 

(b) Dificuldade de acesso. 

(c) Falhas organizacionais. (Falhas de atendimento, filas excessivas). 

(d) Experiências anteriores negativas no hemocentro. (Exemplo: Foi impedido de doar por 

algum motivo, Medo de realizar a doação, não recebeu esclarecimentos suficientes quanto ao 

processo de doação resultado em insegurança). 

(e) Apresento quadro clinico que não permite 

9) Caso o hemocentro funcionasse aos fins de semana, estaria mais motivado a doar 

sangue? 

(a) Sim (b) Não 

*Apenas responda a questão 10 se sua resposta para a questão 1 foi a letra A, B ou F. 

 10) Caso o seu empregador o estimulasse a doação de sangue, sabendo que isto não 

afetaria sua visão como profissional perante a empresa em que trabalha, como 

classificaria a possibilidade de aumentar a frequência com que doa sangue? 

(a) Possivelmente doaria sangue com mais frequência 

(b) Não seria fator determinante para alterar a frequência com que realizo a doação 

(c) Não possuo empregador. 

 

Anexo 3: Questionário para colaboradores 

1) Acredita serem eficazes as ações realizadas para atrair doadores para o hemocentro? 

(a) Sim           (b) Não  

2) Como classifica o nível de serviço prestado no hemocentro, desde o acolhimento ao 

doador até a distribuição do sangue? 

(a) Muito Ruim  (b) Ruim (c) Regular (d) Bom (e) Muito bom 

3) Qual a maior barreira que observa por parte dos doadores para realizar a doação de 

sangue? 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

22 

 

(a) Questões profissionais (Exemplo: incompatibilidade com o horário de funcionamento do 

hemocentro, dificuldade de ausência no serviço, não compreensão por parte da empresa). 

(b) Dificuldade de acesso. 

(c) Falhas organizacionais. (Falhas de atendimento, filas excessivas). 

(d) Receios quanto Experiências negativas no hemocentro. (Exemplo: Medo de realizar a 

doação, não recebeu esclarecimentos suficientes quanto ao processo de doação resultado em 

insegurança). 

(e) outra? Qual? 


