
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – LICENCIATURA 

 

 

LUCAS FERRARI LIPIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOAÇÃO DE SANGUE: UM DIREITO DE QUEM PRECISA, UM DEVER DE 

QUEM PODE DOAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

 2011 



LUCAS FERRARI LIPIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOAÇÃO DE SANGUE: UM DIREITO DE QUEM PRECISA, UM DEVER DE 

QUEM PODE DOAR 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso 

de Graduação em Enfermagem e Licenciatura 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Enfermeiro e Licenciado em Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: PROFª DRª PATRICIA DA SILVA CLARO FULY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 764       Lipiani, Lucas Ferrari. 

 Doação de sangue: um direito de quem precisa, um 

dever de quem pode doar / Lucas Ferrari Lipiani. – Niterói: 

[s.n.], 2011.     

  62 f.  

 

Trabalho de conclusão de curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2011. 

    Orientador: Profª. Patrícia dos Santos Claro Fuly. 

 

1. Enfermagem. 2. Sangue. 3. Doadores de Sangue. I. 

Título. 

                                       CDD 615.6507 



LUCAS FERRARI LIPIANI 

 

 

 

 

DOAÇÃO DE SANGUE: UM DIREITO DE QUEM PRECISA, UM DEVER DE 

QUEM PODE DOAR 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso 

de Graduação em Enfermagem e Licenciatura 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Enfermeiro e Licenciado em Enfermagem. 

 

 

Aprovado em 07 de dezembro de 2011 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

______________________________________________________________ 

1° examinador: Dr. Mauro S. Caldeira dos Santos 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

______________________________________________________________ 

2° Examinador: Ms. Sabrina Ayd Pereira José 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

A minha mãe Miria, com muita 

saudade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que me levantava a cada queda e me trouxe as pessoas 

certas pra minha vida. 

 

A minha mãe, que onde estiver sempre acreditou e apostou em 

mim. 

 

A meu pai, que me fez ter garra e força pra continuar tentando. 

 

A meus irmãos, que me apoiaram nos momentos difíceis. 

 

A meus primos, que puxaram minha orelha quando era necessário 

e me elogiaram quando era merecido. 

 

A meus tios, que me acolheram. 

 

A meus amigos e colegas de turma, que trilharam este caminho 

sempre ao meu lado. 

 

A minha namorada, que desde o começo me incentivou e lutou 

comigo.  

 

A minha orientadora, que esteve comigo nos altos e baixos não 

somente desta pesquisa, mas neste ano de minha vida, se tornou 

uma verdadeira mãe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

A doação de sangue é um procedimento totalmente seguro para o doador, executado 

apenas com material descartável. A doação deve ser um ato espontâneo, voluntário e 

não remunerado. A motivação da decisão de doar sangue deve ser o exercício da 

cidadania em sua forma mais nobre de salvar a vida de uma pessoa. O objeto geral da 

pesquisa foi Analisar as causas da adesão ou não dos acadêmicos de enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) à campanha de doação de 

sangue, e os específicos: Identificar os motivos da doação voluntários dos acadêmicos 

de enfermagem nas campanhas implementados no campos da UFF e Identificar o 

conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre a legislação em vigência de doação 

sangue. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa, tendo como 

cenário a Escola de Enfermagem de Aurora de Afonso Costa e os sujeitos os discentes 

do segundo sétimo e oitavo período. A pesquisa foi realizada com 50 sujeitos, sendo 46 

mulheres e 4 homens. Destes discentes somente 40% eram doadores de sangue 

enquanto, 60% não eram doadores. Dentre os motivos que levaram a os discentes a doar 

sangue o que mais se destaca foi campanhas realizadas pela faculdade e quando 

tratamos do motivo para que os discentes não doam pelo motivo a “falta de tempo” é a 

mais apontada. Verificamos um déficit no conhecimento sobre a nova legislação da 

hemoterapia, e averiguamos que 54% dos discentes apontam que há falta de doação de 

sangue. Baseando-se nos dados desta pesquisa observamos que os indivíduos detêm o 

conhecimento da necessidade da doação de sangue, porém estes ainda não criaram uma 

cultura que as levassem a realizar este ato. E muitos só o fazem por necessidade de um 

familiar/conhecido ou por benefícios como a folga no trabalho. 
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ABSTRACT 

 

Blood donation is a completely safe procedure for the donor, performed only 

with disposable materials. The donation must be a spontaneous, voluntary 

and unpaid. The reasons for the decision to donate blood should be the exercise of 

citizenship in its noblest form of saving the life of a person. The object of the 

research was to analyze the causes for the membership or not of the nursing students of 

the School of Nursing Aurora Afonso Costa (EEAAC) to campaign for blood 

donation, and the specific: Identify the reasons for the voluntary donation of nursing 

students in the campaigns implemented in the fields of UFF and identify the knowledge 

of nursing students about the law in force for blood donation. This is an exploratory 

research with a quantitative approach, against the backdrop of the School of 

Nursing Aurora Afonso Costa and subjects the students of seventh 

and eighth second period. The survey was conducted with 50 subjects, 46 women 

and 4 men. Of these students only 40% were blood donors while 60% were 

not donors. Among the reasons that led to the students to donate blood, which was most 

prominent campaigns for college and when we discussed there a son why the 

students do not donate for the reason "lack of time" is the most often mentioned. We 

found a deficit in knowledge about hemotherapy new legislation, and to see that 54% of 

students indicate a lack of blood donation. Based on data from this study found 

that individuals have the knowledge of the need for blood donation, but they have not 

yet created a culture that would lead to carry out this act. And many do so only need a 

relative / acquaintance or benefits such as off work. 

 

Descriptors: Nurse, Blood, Blood donors, 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A doação de sangue é um procedimento totalmente seguro, prestado com 

material descartável. Sendo este um ato espontâneo, voluntario e não remunerado, tendo 

como motivação salvar vidas. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 100 países dispuseram dados 

mais específicos sobre o perfil dos doadores mundialmente, revelando que 70% dos 

doadores eram homens. Em regiões com maior poder aquisitivo, os doadores tendem a 

ter mais de 44 anos, com as doações de adultos jovens até 25 anos representando apenas 

27%. Já nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 45% das doações são 

feitas por jovens de até 25 anos. O que condiz com o citado pela Organização Pan-

americana de Saúde (2004), são pessoas jovens, menores que 40 anos, do sexo 

masculino, solteiros, casados, alfabetizados e inseridos no mercado formal de trabalho. 

(OMS, 2011) 

A doação de sangue no Brasil é voluntária, e por isso o Ministério da Saúde 

(MS) vem desenvolvendo a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, que 

determina a obrigatoriedade de testes sorológicos e programas de controle de qualidade 

de insumos utilizados em hemoterapia, assim introduzindo avanços a prática de 

transfusão e reduziu a transmissão de doenças.  
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Os estudos científicos na área da saúde já avançaram muito e fizeram várias 

descobertas, porém até a atualidade não foi encontrado um substituto para o sangue 

humano, de modo que quando uma pessoa necessita de uma transfusão sanguínea, só 

pode contar com a solidariedade de outras pessoas (MOURA et al, 2006). 

Nos EUA, o aumento da demanda transfusional ocorre da alteração do perfil 

demográfico da população e dos avanços tecnológicos dos procedimentos, o que tem 

obrigado a ser realizado um aumento no número de doações, sendo o fornecimento de 

sangue total em 2001 foi de 15.320.000 unidades e a transfusão de sangue total e 

hemácias aumentou em 12,2% em relação a 1999. 

Na Inglaterra, no ano de 2004, este ato fez com que fossem salvas um milhão de 

vidas através da transfusão sanguínea. Neste mesmo ano nos Estados Unidos da 

America (EUA), quatro milhões e meio de mortes foram evitadas. Em nosso país não há 

contabilização destes dados (ZAGO, SILVEIRA E DUMITH, p. 113, 2010). 

Os dados sobre a coleta de sangue no Brasil, para o ano de 2008, de 

procedimentos realizados foram de 3.555.484. Isto se refere a produção da Hemo Rede 

Pública Nacional, aos serviços filantrópicos e privados conveniados ao SUS e aos 

serviços exclusivamente privados, sendo que, dessa produção, 3.302.154 (93%) coletas 

foram realizadas no SUS e 228.306 (7%) nos serviços exclusivamente privados. 

(BRASIL, 2009, p.26). 

No que se refere aos dados sobre a taxa de doação de sangue em 2008 para o 

Brasil, este índice atingiu o 1,9% da população total, quando verificamos por região  

esses valores encontram-se no intervalo entre 1,4% e 2,7% – Nordeste (1,4%), Norte 

(1,4%), Sudeste (1,9%), Centro-Oeste (2,3%) e Sul (2,7%) (BRASIL, 2009, p.28).  

Mesmo após a evolução da medicina a doação de sangue, ainda apresenta riscos, 

relacionados ao período de janela imunológica do doador contaminado e à incidência de 

infecções na população. Com isso devemos ressaltar a importância da triagem dos 

doadores, conforme estabelece a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da 

Associação Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A RDC n.º 153/2004 

regulamentou tecnicamente procedimentos hemoterápicos, o qual instituiu o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a ser assinado pelo candidato à doação de 
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sangue, no qual constam informações sobre o processo de doação, os riscos associados e 

testes para detectar doenças infecciosas (BRASIL, 2004). 

Em 1998, o MS definiu diretrizes e metas da hemoterapia brasileira, sendo estas: 

coletar um número de bolsas de sangue, onde seriam 3% da população, sendo 80% de 

doações espontâneas e obter 60% de repetição. (RODRIGUES, 2005 p. 931) 

Segundo a OMS (2007) o ato de doar sangue, tal como os dados de mortalidade 

infantil e índices de expectativas de vida, são pontuados para se estabelecer o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de uma população. Nos países desenvolvidos até 90% 

das coletas são provenientes de doadores regulares, enquanto que em nosso pais, das 

pessoas que se candidatam a doar sangue mais de 50% , nunca havia doado ou o tinha 

feito a um longo período (DA HORA 2008 p. 16 apud OMS 2007). 

Considerando a importância da doação de sangue emergiu a motivação para o 

presente estudo, que se deu através da observação do comportamento da não adesão à 

campanha para doação de sangue como forma de “trote cultural”, pelos acadêmicos do 

primeiro período do curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Posteriormente foi evidenciado o mesmo relato de acadêmicos de períodos mais 

avançados, com a baixa adesão à campanha de doação de sangue promovida pela 

Universidade.  

Durante o trote cultural os graduando do primeiro período se ausentaram do 

local marcado para a doação (Hemocentro de Niterói), sem qualquer justificativa.  

Acadêmicos de períodos mais avançados também assumiram o mesmo comportamento. 

Tal atitude de negação à campanha gerou inquietude, tendo em vista os mesmos serão 

muito em breve profissionais de saúde e que irão vivenciar situações onde a carência de 

hemoderivados pode acarretar risco de morte para seus clientes. Com base nessa 

problemática surgiu o interesse de conhecer as razões que levam as pessoas a doar ou 

não sangue. 

Este trabalho se justifica através dos parâmetros apontados pela OMS, onde esta 

afirma que para se manter um estoque de sangue regular nas unidades hemoterapias é 

necessário que a população doadora gire em torno de 3% a 5% da população do País. 

Porém, a população brasileira doadora, hoje, é de aproximadamente 1.5% a 1.7%. Onde 
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49% são doadores espontâneos e os 51% são doadores por repetição. Sendo 46% de 

jovens entre 18 a 29 anos. (ARAUJO, et al, 2010, p. 1)  

Também devemos ressaltar os inúmeros motivos ou mitos que influenciam para 

a tomada de decisão em relação à doação de sangue: a falta de conscientização da 

população que ainda não se atentou para a importância do ato, déficit no conhecimento 

do processo de doação, patologias e situações que podem provocar aversão, receio de 

que a livre doação possa ser nociva à saúde, tais como, engrossar ou afinar o sangue, 

engordar ou emagrecer entre outros; mas, dentre estes o que mais prevalece, ainda é o 

MEDO: medo da picada da agulha, de contrair alguma doença, de infecção, de traumas 

na flebotomia (ato de furar a veia) antes ou depois da doação, de desmaios, de ser 

“obrigado” a doar sempre, da dor 

Frente a esse problema destaca-se como objeto desse estudo: as razões para  

doação ou não de sangue pelos acadêmicos de enfermagem  

Esse estudo pretende responder a seguinte questão norteadora: 

Quais são as causas da adesão ou não da campanha de doação de sangue pelos 

acadêmicos de enfermagem da universidade federal fluminense(UFF) dos diferentes 

períodos? 

Para responder essas questões foram traçados os objetivos: 

Geral: 

Analisar as causas da adesão ou não dos acadêmicos de enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) à campanha de doação de sangue. 

Específicos:  

Identificar os motivos da doação voluntários dos acadêmicos de enfermagem nas 

campanhas implementados no campos da UFF. 

Identificar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre a legislação em 

vigência de doação sangue. 
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Vale ressaltar a importância do tema aqui discutido, não somente pela falta de 

produções sobre este assunto, mas também a fim de fazer com que leitor reflita sobre a 

importância da doação de sangue como uma forma de solidariedade orgânica. 

O papel do enfermeiro é notório como educador realizando atividades voltadas a 

objetivar e conscientizar a população para que estes doadores compreendam a tamanha 

importância que é a doação voluntária de sangue. Estas atividades devem voltar-se não 

somente visando assegurar a quantidade necessária de doadores, mas também para que 

estas informações sejam disseminadas pelos próprios doadores a parentes amigos ou 

conhecidos assim aumento a o número de doadores no Brasil. Além de desmistificar os 

mitos que rondam essa temática.  

O enfermeiro tem como uma das suas principais funções a educação em saúde 

em perante a doação de sangue isso não se faz diferente, pois a partir destes doadores as 

informações se disseminaram e irão alcançar locais onde este profissional talvez não 

possa alcançar assim aumentando o numero de doadores por repetição. Uma das 

grandes importâncias também é que caso pesquisemos sobre trabalho científicos sobre 

esta temática não encontramos muitos trabalhos voltados propriamente direto a doação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Histórico da doação de sangue 

O sangue sempre teve papel de destaque na história da humanidade, sendo que 

na antiguidade era considerado um fluído vital que, além da vida, conferia juventude. 

Entretanto, foram necessários muitos séculos para que pudesse assumir o importante 

papel terapêutico que tem na atualidade (DESSEN et al., 2011)  

Podemos apontar duas fases na historia do sangue em: empírica que é ate o 

inicio do século XX, e uma fase cientifica que se inicia no século XX. Um dos relatos 

mais antigos é que na Grécia antiga, realizavam a retirada do chamado “sangue ruim” 

era freqüente no tratamento de inúmeras doenças. Os romanos também podem ser 

citados pois os seus nobres ingeriam o sangue de seus melhores gladiadores após a 

derrota dos mesmos na arena para assim obterem força e vitalidade.(Serinolli, 1999). 

Avançando alguns séculos temos relatos históricos que apontam que no século 

XV, enfermo por uma doença grave, um papa precisou de uma transfusão sanguínea. A 

doação foi feita por jovens viris e saudáveis. Pelo desconhecimento do volume a ser 

coletado, foi retirado tanto sangue de um dos jovens que este faleceu. O papa, por sua 

vez, necessitou de mais e, na segunda transfusão, outro jovem também veio a falecer. 

Este fato foi suficiente para que a transfusão de sangue fosse amaldiçoada durante 200 

anos (BRASIL, 2004).  
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Tramontina (2004) afirma que no século XVI (1613) foi descoberta e descrita 

pelo médico inglês Willian Harvey, a dinâmica da circulação sanguínea e assim 

tornando possível a injeção ou a retirada de líquido das veias. 

  A primeira transfusão realizadas entres seres humanos foi realizados no ano de 

1818 onde James Blundell realizou a transfusão sanguínea em uma mulher com 

hemorragia pós-parto (JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p. 201). 

Em 1817, Blundell e Leacok defendiam a transfusão em animais da mesma 

espécie. No final do século XIX, mesmo após os avanços realizados pelo próprio 

Blundell, os transtornos da transfusão de sangue eram significativos. O problema mais 

presente era a coagulação do sangue, e isso levou a utilização de leite de animais como 

substituto do sangue, contudo devido às reações adversas e o aparecimento da solução 

salina em 1884, foi suspenso o uso do leite como substituto do sangue (PEREIMA, et. 

al. 2007, p.544). 

Historiadores afirmam que o marco entre a fase empírica e a fase cientifica se 

deu no ano de 1900 quando Karl Landstainer realizou a descoberta dos tipos sanguineo 

ABO que são os utilizados ate os dias de hoje (JUNQUEIRA, ROSENBLIT, 

HAMERSHCLAK, 2005, p.201). 

O pioneiro na transfusão sanguínea no Brasil foi Garcez Fróes, que no estado da  

Bahia mais especificamente em Salvador, realizou a primeira transfusão sanguínea 

utilizando de um aparelho de Agote improvisado conseguindo transfundir 129 ml de 

sangue do doador João Cassiano Saraiva, servente do hospital, em uma paciente operada 

de pólipo uterino (JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p.202). 

Na década 10 do século XX surgiram organizações de serviços especializados, 

sendo formada por um médico transfusionista e de um corpo de doadores universais. 

Estes indivíduos eram todos do mesmo grupo sangüíneo tipo O, os doadores eram 

selecionado após serem examinados, e comprovarem suas boas condições de saúde. O 

instrumento utilizado para a transfusão do doador ao receptor, por sua simplicidade de 

manuseio e facilidade de esterilização, era a seringa de Jubé (JUNQUEIRA, 

ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p.202). 



17 

 

Da década de 10 a de 40 surgiram inúmeros centros de transfusão sanguínea, 

contudo um merece destaque: o Serviço de Transfusão de Sangue (STS) fundado por 

Nestor Rosa, Heraldo Maciel e Affonso Cruvinel Ratto pelo seu enfoque científico 

voltado ao exercício da especialidade e às transfusões de sangue de forma geral. 

Originando inúmeras filiais pelo Brasil (JUNQUEIRA, ROSENBLIT, 

HAMERSHCLAK, 2005, p.202). 

 Foi durante as duas grandes guerras que as autoridades governamentais 

começaram a preocupar e com a necessidade da doação de sangue. Na década de 60, por 

razões de segurança nacional, o governo Militar criou vários grupos de estudo e câmaras 

técnicas que subsidiariam a criação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados 

(Pró-Sangue). Somente a partir do ano de 1980 é que começaram e ocorreram os 

avanços no setor público” (GALDINO, 2006). 

O Serviço de Transfusão de Sangue (STS) resultou em um artigo científico que 

trazia algumas curiosidades como a importância dos cuidados com a seleção de 

doadores, e da qualidade das transfusões, e a necessidade de dar assistência 

transfusional deve estar acoplada a um centro de estudos e investigações. 

(JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p.203). 

 Os Centros de Hematologia e Hemoterapia foram implantados, gradativamente, 

em todas as capitais e alguns Municípios com níveis de atenção adequados às 

necessidades locais. 

No dia sete de dezembro de 1942 foi inaugurado o primeiro banco de sangue do 

Brasil no Instituto Fernandes Figueira (IFF) no estado do Rio de Janeiro, com o intuito 

de obter sangue para os hospitais e plasma humano para hospitais da frente de batalha 

da segunda guerra mundial. A partir deste banco de sangue, foram criados outros bancos 

de sangue: Na década de 40 foram criados bancos de sangue em Porto Alegre, Distrito 

Federal, Botafogo, São Paulo entre outros.  Dando segmento a essa trajetória, em 1949 

foi criada a Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do Rio de Janeiro, que 

mais tarde passou a atuar em âmbito nacional (PEREIMA, et. al., 2007, p.547). 

Apesar da associação de doadores de sangue do Rio de Janeiro ter sido criada na 

década de 40 somente na década de 50 foi criada a partir da iniciativa do banco de 

sangue do Distrito Federal a lei de nº1075 que ratificou ausência da doação voluntária 
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de sangue e consequentemente nesta década foi criada a associação de doadores 

voluntários do Brasil.  

 Com o desenvolvimento científico elevação da demanda de indivíduos que 

necessitavam de sangue e a queda do numero de doadores ocorrido após a Segunda 

Guerra Mundial, a remuneração pela doação foi um recurso para elevar rapidamente os 

estoques (BRASIL, 2001, p.65). Em 50, foi introduzida a bolsa plástica substituindo os 

frascos de vidro, e isso significou uma melhora nas condições de armazenamento, 

conservação e transporte do sangue. Também se inicia a utilização da centrífuga 

refrigerada, que possibilitou a consolidação da terapia por componentes. 

(VERTCHENKO, 2005, p.25) 

Em 64, o MS criou um a Comissão Nacional de Hemoterapia (CNH), que 

através de decretos portarias e resoluções, estabeleceu as normas da doação voluntária 

de sangue e a necessidade de medidas de proteção a doadores e receptores 

(JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p.204). 

 É também neste período que ocorre o desenvolvimento de novas técnicas 

cirúrgicas e tratamentos, a implementação das atividades das companhias produtoras de 

hemoderivados e das fornecedoras de produtos para bancos de sangue. Nos anos 60, é 

comercializado primeiro fator anti-hemofílico. O desenvolvimento de tecnologias e 

equipamentos de plasmaferese possibilitou a coleta de maiores volumes de plasma, 

facilitando a produção de hemoderivados em escala industrial. Em 70, com a 

preocupação em diminuir os riscos transfusionais, são desenvolvidas técnicas de 

triagem laboratoriais, e têm início movimentos visando à utilização de sangue de 

doadores voluntários, não remunerados (VERTCHENKO, 2005, p.25) 

O conselho federal de enfermagem (COFEN) (2006  p.1)  normatizou a atuação 

do enfermeiro no campo da hemoterapia através de suas atribuições legais advindas do 

Art. 2 e 8 da lei 5.905 de 12 de julho de 1973. 

Entre as atividades da CNH podemos destacar  a implantação de registro oficial 

dos bancos de sangue públicos e privados, a publicação de normas básicas para 

atendimento dos doadores e para prestação de serviço transfusional e a determinação da 

obrigatoriedade dos testes sorológicos necessários para segurança transfusional. Em 

1979 a CNH transformou-se no Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados que 
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esta em vigor ate hoje. Nestes 15 anos, a legislação brasileira se encontrava adequada 

para a época porém não havia uma fiscalização rígida das atividades hemoterápicas 

(JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p.205). 

Os mesmos autores afirmam que (2005, p. 205), os bancos de sangue 

estimulavam a doação para a obtenção de matéria prima através de doadores 

remunerados. Os doadores tinham como pagamento 500 réis por centímetro cúbico ou 

no caso de doadores imunizados 750 réis. Os centros de hemoterapia não aceitavam 

doadores voluntários nem em caso de emergência, o cliente que não tivesse recursos 

para pagar pelos serviços estaria isento, porém o doador deveria receber pelo serviço de 

transfusão. Entretanto nem sempre os cuidados com a saúde dos doadores eram 

prioritários, em alguns bancos de sangue, de ética questionável, havia a estimulação dos 

indivíduos das camadas mais pobres da população, que muitas vezes não tinham reais 

condições físicas ou até mesmo nutricionais, porém a necessidade monetária o faziam 

doar sem saber das consequeuncia (JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 

2005, p.205). 

 Em 1979, a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (SBHH) 

promoveu a campanha de incentivo à doação voluntária de sangue. Junto à política 

reguladora que implantava obrigatoriamente a não remuneração pela doação, e com isso 

os estoques de sangue alcançaram níveis críticos (VERTCHENKO, 2005, p.22). Para o 

seu restabelecimento dos estoques de bolsas de sangue nos serviços de hemoterapia 

utilizaram como alternativa mais rápida e viável, pela captação de doadores familiares 

ou amigos de pacientes hospitalizados, os chamados doadores de reposição 

(GONÇALEZ, SABINO e CHAMONE, 2003, p. 125). 

Segundo Junqueira, Rosenblit, Hamershclak, (2005, p.205) a campanha de 

doação voluntária de sangue da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. 

 

Em 1979, a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia era 

presidida por Celso Carlos de Campos Guerra. Inconformado com a situação 

das doações de sangue em alguns serviços do Brasil, muitas vezes realizadas 

por presidiários em troca de cigarros, ou por mendigos em busca da 

remuneração, estimulou e liderou diversos colegas de São Paulo, entre eles 

Luiz Gastão Rosenfeld, Jacob Rosenblit, Nelson Hamerschlak, Pedro 
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Maçanobu Takatu e Leonel Szterling, em uma cruzada por todo o País, que 

culminou em junho de 1980 com a extinção da doação remunerada de sangue 

no Brasil (JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p.205). 

 

Junqueira, Rosenblit, Hamershclak, (2005, p.205) afirmam que a constituição de 

1988: 

O artigo 199 da Constituição aprovada em 1988 estabeleceu que a assistência 

à saúde é livre à iniciativa privada, e no seu parágrafo 4 diz que a lei disporá 

sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção dos órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 

bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

componentes, vedado todo tipo de comercialização. Apenas em 2002, a 

regulamentação legal deste artigo, apresentada por Sergio Arouca, foi 

aprovada com a proibição da doação gratificada de sangue, conceituando a 

remuneração dos serviços através da cobertura de custos de processamento 

(JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSHCLAK, 2005, p.205). 

 

 Somente no começo da década de 80 que, com a epidemia de AIDS e da 

contaminação transfusional pelo HIV, que ocorreu uma grande conscientização e 

consequentemente uma nova visão da importância dos serviços de hemoterapia 

(BRASIL, 2001, p.65). Chama atenção as discussões que emergiram sobre altruísmo e 

sociedade, racionalidade no uso do sangue, alternativas terapêuticas e a necessidade de 

investimentos. Neste período houve adoção de políticas com maior rigor no processo de 

doação visando um aumento da segurança transfusional trouxe, consequentemente, um 

decréscimo no número de indivíduos aptos à doação de sangue (VERTCHENKO, 2005, 

p.22). 

Atualmente, no Brasil, existe uma rede de serviços públicos orientada a partir 

das normatizações estabelecidas pela Gerência Geral de Sangue, outros Tecidos, Células 

e Órgãos da ANVISA (PEREIMA, et. al. 2007, p. 548). 

Sendo a historia da hemoterapia tão conturbada, tanto a nível mundial quanto a 

âmbito nacional, diante da busca constante pela qualidade dos serviços hemoterápicos, 

em solo brasileiro, só criou-se em 93 uma legislação mais rigorosa, esta foi a Portaria 
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Nº 1376/93, que determinou as normas técnicas para coleta, processamento e 

distribuição do sangue e da Portaria Nº 121/95, que expressou a necessidade de cumprir 

as etapas do controle de qualidade do sangue. Neste sentido, diversos exames 

sorológicos foram introduzidos gradativamente na análise do sangue humano para 

doação (PEREIMA, et. al. 2007, p. 548). 

Em 98, o Ministério da Saúde definiu diretrizes e metas da hemoterapia 

brasileira, sendo estas: coletar um número de bolsas de sangue, onde seriam 3% da 

população, sendo 80% de doações espontâneas e obter 60% de repetição. 

(RODRIGUES p. 931, 2005) 

Em catorze de julho 2004 foi criada a RDC Nº. 153, que define todas as ações de 

todos os profissionais atuantes na área da hemoterapia, estes devem cumprir as 

determinações do MS, a qual determina o Regulamento Técnico para os procedimentos 

hemoterápicos. Este regulamento prevê os seguintes procedimentos: a coleta, o 

processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o 

uso humano do sangue e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão 

umbilical, da placenta e da medula óssea. Estas determinações visam atender às 

necessidades da população, através da distribuição de sangue seguro (PEREIMA, et. al. 

2007, p. 549).  A partir do Art. 2 e 8 da lei 5.905 de 12 de julho de 1973. Foi originada a 

Resolução COFEN 306/2006 que atribui as competências e atribuições. 

 Segundo a ANVISA (2007) em nosso pais existem, hoje, 1.750 unidades 

hemoterápicas credenciadas no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

(CNES). Deste total, somente 150 são hemocentros que integram a rede Pública de 

Saúde sendo destes, 27 são Hemocentros Coordenadores, distribuídos: 04 na Região 

Centro-Oeste, 09 Região Nordeste; 07 Região Norte; 03 Região Sul e 04 Região 

Sudeste. 

No ano de 2011 foi modificada a legislação vigente sobre RDC 153 que 

Regulamentava as técnicas para os procedimentos hemoterápicos onde esta foi 

substituída pela portaria 1353. 

2.2 Revisão Anatofisiologica 

O sistema hematológico consiste no sangue e no local onde este é produzido, 

que são a medula óssea e o reticulo endoplasmático. O sangue é diferenciado dos outros 
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órgãos por ser liquido. Este estado liquido vem do plasma (SMELTZER, BARE, 2005 

p.919).  

O sangue contem vários tipos de células porem dois destes se destacam que são 

as células vermelhas (eritrócitos) e as células brancas (leucócitos), destrinchando as 

mesmas encontramos mais algumas células como: 

 As hemácias que são células flexíveis e possuem membrana fina e adequada 

para troca gasosas, a hemoglobina são 95% do eritrócito, estas contem o Ferro (Fe) que 

permite que o oxigênio se ligue e seja levado para as outras células (SMELTZER, 

BARE, 2005, p.919).  

As Plaquetas ou trombócitos na realidade não são células mas sim fragmentos de 

células chamadas de megacariócitos. Estas são produzidas e diferenciadas pela 

estimulação da produção de trombopoietina com intuito de se agregarem para realizar 

em tamponamento temporário de uma lesão (DESSEN et. al. 2008, p. 74). 

E por fim os leucócitos são divididos em duas categorias granulócitos e 

linfócitos. Num sangue normal a contagem desta classe é de 5.000/mm³ a 10.000/mm³. 

Os granulócitos são definidos pela presença de grânulos no citoplasma. Estes são ainda 

divididos em 3 grupos os eusinofilos, basófilos e neutrófilos. O neutrófilo é a mais 

numerosa desta classe no sangue humano. Os linfócitos se dividem em B e T estes tem 

função de proteção do corpo contra invasão bacteriana e com citoplasma escasso 

(SMELTZER, BARE, 2005,p. 922-923).   

As hemácias são peças fundamentais para que possamos melhor atender os 

clientes que necessitam da doação sanguínea temos que realizar as provas para 

podermos identificar o tipo sanguineo do doador e apartir disto podemos utilizar de duas 

tequinicas a prova cruzada e a prova cruzada.  A primeira consiste em  submeter o 

sangue do doador ao antígeno A e B caso este aglutine com o antígeno. A significa que 

este sangue é do tipo A, caso ocorra com o B o sangue será B, se ambos aglutinarem 

será AB se não aglutinar nenhum será o tipo 0 (SMELTZER, BARE, 2005,p. 922-923). 

E para comprovação utilizamos a prova cruzada reversa que é diferente da direta 

pois o sangue do cliente que é adicionado aos antígenos e caso o sangue que foi 
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adicionado o antigeno B reaja este sangue será tipo A, caso os dois aglutinem O se 

nenhum aglutinar AB (DESSEN et. al. 2008, p. 74). 

Na literatura encontramos varias denominações para os tipos sanguíneos, porém 

nas clinicas de hemoterapia bancos e sangue entre outros utilizam o sistema ABO. A 

partir deste encontramos quatro tipos sanguíneos em relação ao sistema ABO: A, B, AB 

ou O. Essas letras referem-se a duas substâncias, designadas A e B, encontradas na 

superfície das hemácias e que funcionam como antígenos. As hemácias de um indivíduo 

podem apresentar em sua superfície um dos antígenos A ou B, ambos, ou nenhum deles  

significa a tipo O. Porém, encontra-se no plasma dos indivíduos do tipo sangüíneo A 

anticorpos anti-B, e nos indivíduos com tipo sanguíneos B, anticorpos anti-A. Os 

indivíduos do que contém o tipo sangüíneo AB possuem os dois tipos de antígenos 

(AB) e nenhum dos anticorpos; Os pertencentes ao tipo O não possuem tais antígenos, 

todavia contem os anticorpos anti-A e anti-B (DESSEN et. al. 2008, p. 74). 

Também encontramos na superfície das hemácias outro conjunto de substâncias 

antigênicas pertencentes a vários outros sistemas. Devemos ressaltar que a mais 

importante delas é o chamado antígeno D é este antígeno que chamamos de fator RH 

pois a presença desse antígeno caracteriza o indivíduo como “Rh Positivo” (Rh+) e a 

sua ausência, o “Rh Negativo” (Rh-). A transfusão de sangue de indivíduo Rh positivo 

para um Rh negativo ocasiona a formação de anticorpos anti-Rh. Se houver outras 

transfusões, isso também pode ocasionar problemas de aglutinação e destruição de 

hemácias (BRASIL, 2007, p. 19).  

Com isso podemos afirmar que a transfusão ou doação de um individuo baseia-

se na sua tipagem sanguínea o tipo A e o B só podem doar pra eles mesmos ou para o 

tipo AB, já o tipo AB só doa para si, já o O pode doar para AB, A e B. O. O fator Rh+ 

só pode doar para si, enquanto que o fator negativo doa para si e para o Rh+. Assim 

sendo o tipo O negativo é o doador universal podendo doar para todos os outros 

(DESSEN et. al. 2008, p. 75). 

Numa transfusão de sangue entre indivíduos de alguns grupos sangüíneos e Rhs 

distintos, pode ocorrer à ligação do antígeno com o anticorpo correspondente, causando 

a formação de aglomerados das hemácias do doador, o que pode ser fatal (DESSEN et. 

al. 2008, p. 74). 
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2.3 Legislação Brasileira 

Segundo a ANVISA (2004, p.3): “A doação de sangue deve ser voluntaria, 

anônima, altruísta e não remunerada, direta ou indiretamente.” 

A RDC 153 determina o regulamento técnico para os procedimentos 

hemoterápicos, incluindo a coleta o processo, testagem, armazenamento, o controle da 

qualidade e do uso humano de sangue e seus componentes, obtidos do sangue venoso 

(BRASIL, 2004, p. 1). 

 Todo candidato a doador de sangue deve assinar um TCLE, no qual declara 

expressamente consentir em doar o seu sangue para utilização em qualquer paciente que 

dele necessite e consentir, também, na realização de todos os testes de laboratório 

exigidos todos os testes de laboratório exigidos pelas leis e normas. E ainda ter seu 

nome incorporado ao arquivo de doadores potenciais (BRASIL, 2004, p.3) 

 Caso este venha a ser selecionado como doador o cadastro dele deve conter 

nome completo do candidato à doação sexo; data de nascimento; número e órgão 

expedidor do documento de identificação; nacionalidade/naturalidade filiação; ocupação 

habitual;  endereço e telefone para contato número do registro do candidato no serviço 

de hemoterapia ou no programa de doação de sangue; e data do registro de 

comparecimento (BRASIL, 2011, p. 12). 

 Os critérios básicos para a doação de sangue são: ter a idade entre 16 anos a 67 

anos 11 meses e 29 dias sendo que os candidatos de 16 e 17 anos devem ter o 

consentimento dos tutores, apesar mais de 50 quilos, não estar de jejum (BRASIL, 

2011, p.18). 

Na doação de sangue temos dois tipos de exclusão a temporária e a definitiva, na 

exclusão temporária estão contidos os candidatos com doenças pregressas e atuais, com 

terapêutica farmacológica recente merece avaliação, pois a própria indicação do 

tratamento como o fármaco pode levar a rejeição do candidato; pacientes febris; 

concentração de hemoglobina não deve estar menor que 12,5 g/dL e hematócrito 38% 

para mulheres e 13 g/dL e 39% para homens assim constatando a ausência de anemia; O 

pulso não pode estar abaixo de 50 e acima de 100 batimentos por minutos e a Pressão 

sistólica estar menor que 90 mmHg e maior que 180mmHg e a diastólica menor que 60 
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e maior que 100mmHg; Gestantes estão impedidas de doar, e só podem doar após doze 

semanas do parto; candidatos que alegarem estar em jejum ou terem comido comidas 

gordurosas ou/e copiosas  devem ser impedidos de doar e que retornem no dia seguinte; 

O alcoolismo é causa de rejeição;Pessoas que tenham doenças alérgicas como asma 

brônquica só podem doar se estiverem assintomáticos; tatuagens e piercings terão de  

esperar 1 ano para doar,caso este priecing seja em genitálias ou boca estes estaram 

inaptos a doarem até retirarem este piercing e haverá uma espera de um ano; , serão 

inabilitados por um ano as pessoas que tiveram doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), que fizeram sexo com um ou mais parceiros ocasionalmente ou por dinheiro ou 

drogas, pessoas vitimas de estupro, estiveram detidas por mais de 24 horas; Pessoas 

submetidas a cirurgia de grande porte devem ser rejeitados de 6 a 12 meses. (BRASIL 

2004, p. 4 e 5). 

Os candidatos que são por definitivamente excluídos são aqueles que apresentam 

HBV, HCV, HIV, HTLV, hepatite, malaria, doença de chagas, creutzfeldt-jakob; A 

utilização de drogas injetáveis ilícitas, inalação de cocaína, exclui por definitivo 

(BRASIL 2004, p. 6 e 7). 

 A segurança e qualidade do sangue e dos hemocomponentes devem ser 

asseguradas em todo o processo, desde a captação de doadores ate a administração ao 

paciente. (BRASIL, 2007, p. 9) 

2.4 Triagem clinica 

 A triagem clínica de doadores de sangue tem como objetivo proteger os doadore, 

e os pacientes que irão receber a transfusão. Este procedimento consiste na avaliação da 

história clínica e epidemiológica do doador, do estado atual de saúde, dos hábitos e 

comportamentos do candidato à doação para determinar se ele está em condições de 

doar o sangue (BRASIL, 2001). 

 A realização deve ser feita por um profissional de saúde capacitado, de nível 

superior, qualificado e conhecedor das normas que avaliará os antecedentes e o estado 

atual do candidato (BRASIL, 2004). 

Segundo BRASIL 2007 pagina 17: 

  
É importante ressaltar a existência de uma fase anterior a esta conhecida 

como Captação de Doadores de Sangue. Essa fase visa sensibilizar pessoas 

em bom estado de saúde para que sejam potenciais doadores de sangue. Pode 

ser desenvolvida de diversas maneiras tais como nas campanhas realizadas 



26 

 

em escolas, nos ambientes de trabalho, na mídia etc. No nosso meio, ainda e 

muito comum a captação de doadores de sangue realizada pelos próprios 

serviços de hemoterapia ou por hospitais, junto aos familiares de pacientes 

internados (BRASIL 2007 p. 17) 
 

A triagem de doadores de sangue, tanto clínico como laboratorial, já se 

caracterizou como um procedimento de importância inquestionável para garantir a 

segurança transfusional, minimizando assim seus riscos (Marques, 1994). 

Segundo SCHOMINGER e DURO, 2010, p.316: 

Uma triagem clínica é realizada para determinar se o candidato a doador 

esteve em risco de contrair alguma doença transmissível pelo sangue. Antes 

da doação, portanto, o candidato será entrevistado por um profissional 

treinado e terá garantia de anonimato sobre as informações que forneceu 

sobre seu histórico de saúde, hábitos e comportamentos. (SCHOMINGER e 

DURO, p. 316, 2010).  

 

A partir disto é de extrema importância esta devem ser feita de forma rigorosa, 

chamando a atenção para todas as informações que os doadores passarão durante a 

entrevista, evitando posteriormente uma possível infecção, sendo necessárias para a 

enfermeira competências específicas para a realização desta atividade. A Resolução 

COFEN 306 de 2006 fixa as competências e atribuições do Enfermeiro na área de 

Hemoterapia (PADILHA, WITT, p. 235, 2010) 

A partir disto podemos afirmar que doação e a transfusão sanguínea requerem a 

união e o comprometimento de uma equipe de profissionais de saúde e trabalhando em 

conjunto para diminuir ao máximo os riscos ao paciente (SCHOMINGER, DURO, 2010 

p. 317). 

Os profissionais de enfermagem, em suas três categorias, detêm a 

responsabilidade pela administração de transfusões de sangue, e o fazem com grande 

freqüência. O enfermeiro na triagem desenvolve seu trabalho baseando-se nos 

princípios como vinculo empatia e ética. Alem disso desenvolvendo seu papel educativo 

e de acolhimento com o candidato a doador e o receptor, unindo conhecimentos com a 

equipe multiprofissional (SCHOMINGER, DURO, 2010 p. 317). 

Por se tratar de um processo investigativo, esta visa à segurança do processo de 

doação, ao mesmo tempo que considera um momento para que possa ser realizado 

educação e cuidado dos doadores. Os profissionais que realizam esta atividade integram 
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a educação, o conhecimento, a consultoria, a perícia e a peculiaridade para realizar a 

triagem. (PADILHA, WITT, p. 235, 2010) 

O trabalhador de enfermagem inserido em uma organização que presta serviço à 

pessoas é responsável pela qualidade do atendimento e, para tal, deve empenhar-se em 

oferecer o melhor de si para assegurar um cuidado humanizado. Este serviço requer o 

padrão ético do conhecimento, pois em sua prática ocorrem situações cotidianas que 

implicam realizar intervenções e escolhas, cabendo ao enfermeiro como deve agir 

apropriadamente a cada situação (SCHOMINGER, DURO 2010 p. 317). 

O mesmo autor ainda ressalta que em nosso país, as competências e atribuições 

dadas ao enfermeiro em hemoterapia são regulamentadas pela Resolução 306/2006 do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), a qual estabelece a sua responsabilidade 

pelo planejamento, execução, coordenação, supervisão e avaliação de procedimentos de 

hemoterapia nas unidades de saúde. (SCHOMINGER, DURO, 2010, p. 318) 

Além desta ainda podemos acrescentar a participação do enfermeiro em 

programas de avaliação do doador e do receptor junto à equipe multiprofissional e de 

captação de doadores, além de pesquisas relacionadas à hemoterapia e à hematologia. 

(SCHOMINGER, DURO, 2010 p. 318) 

 2.4 Tipos de bolsas de sangue 

Podemos coletar do sangue de duas maneiras, sendo a mais comum a coleta do 

sangue total. A outra forma, mais especifica e de maior complexidade, realiza-se por 

meio de aférese. No momento da doação o doador deve estar confortavelmente 

instalado. A punção venosa para coleta do sangue deve ser precedida de uma anti-sepsia 

adequada e o volume coletado deve ser 450 ml. Durante a coleta a bolsa deve estar 

constantemente em movimento a fim de permitir que o sangue coletado seja 

homogeneizado com o anticoagulante (BRASIL. 2007, p. 19) 

 Ainda na fase de coleta, há que se garantir também o pronto atendimento ao 

doador que apresentar alguma reação adversa. Sendo obrigatório a existência de pessoal 

treinado para dar esse atendimento, num local de recuperação do doador com 

disponibilidade de material e medicamento para essa finalidade (BRASIL. 2007, p. 19). 

Segundo o artigo numero quatro da lei 950 do ano de 98 as bolsas plásticas 

devem ser transparentes, incolores, flexíveis, estéreis, apirogênicas, isentas de 
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toxicidade, resistentes nas condições de uso e compatíveis com o conteúdo sob 

condições normais de estocagem. Além de estáveis biológica, química e fisicamente em 

relação ao seu conteúdo durante o período de validade e não devem permitir a entrada 

de microorganismos. Não podem liberar qualquer substância acima dos limites 

especificados para a solução anticoagulante e/ou preservadora, sangue ou componentes, 

quer por interação química ou dissolução física (BRASIL, 1998, p. 3) 

 O sangue total deve ser coletado em uma bolsa descartável, estéril e múltipla (a 

tripla é a mais comumente utilizada em nosso meio), para permitir a separação do 

sangue total coletado nos hemocomponentes (BRASIL. 2007, p. 19). 

Em seguida a coleta, o sangue é submetido a diversos exames obrigatórios pela 

lei brasileira que  são: Hepatite B, hepatite C HIVE-1 HIV-2 Doença de chagas 

Sífilis HTVL-I e HTLV-II, Malaria, Citomegalovirus (DESSEN et. al. 2008, p. 75). 

 Os hemocomponentes e hemoderivados se originam da doação de sangue por um 

doador. No Brasil, este processo está regulamentado pela Lei nº 10.205, de 21/3/2001. 

Para a obtenção destes produtos, os serviços de hemoterapia são estruturados em rede, 

com níveis de complexidade distintas, a depender das atividades que executam. 

Serviços mais completos executam todas as etapas do ciclo do sangue, que 

correspondem à captação de doadores, à triagem clínica, à coleta de sangue, ao 

processamento de sangue em hemocomponentes, às análises sorológicas e 

imunohematológicas no sangue do doador, ao armazenamento e à distribuição destes 

produtos e à transfusão. (BRASIL, 2008, p. 15) 

 As técnicas de processamento atuais permitem o armazenamento de diferentes 

hemocomponentes em condições adequadas para preservação de suas características 

terapêuticas, possibilitando que o receptor receba em menor volume, somente 

hemocomponentes dos quais necessita, o que minimiza os riscos inerentes à terapêutica 

transfusional. Deste modo, a partir de uma única doação, vários pacientes poderão ser 

beneficiados de forma mais segura (BRASIL, 2008, p. 15). 

Os produtos são gerados um a um nos serviços de hemoterapia, a partir do san-

gue total, por meio de processos físicos (centrifugação, congelamento) são denominados 

hemocomponentes. Já os produtos obtidos em escala industrial, a partir do 

fracionamento do plasma por processos físico-químicos são denominados 
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hemoderivados. A figura abaixo apresenta os produtos originados a partir do sangue 

total. (BRASIL, 2008, p. 15). 

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1680/parte_i__arsenal_terapeutico_e_u
so_clinico_dos_hemocomponentes.htm 

O sangue após coletado deve ser processado para que possamos obter um ou 

mais componentes, estes são: eritrócitos, plasmáticos e plaquetários, sendo eles 

hemoderivados e hemocomponentes (BRASIL 2004, p.11). 

Os eritrocitários se dividem em: “concentrado de hemácias”, que deve estar com 

hematócrito entre 65 a 80%; “concentrado de hemácias congeladas”, resfriadas a 65ºC, 

que só devem ficar congelados por 15 dias; concentrado de hemácias lavadas, que tem 

como função as reações transfusionais febris não hemolíticas sua validade é de 24 

horas; concentrado de hemácias desleucocitados, são hemácias submetidas a um método 

que restaurar os níveis normais de 2,3 DPG e ATP rejuvenescidas até três dias após seu 

vencimento (BRASIL 2004, p.11). 

Os componentes plasmáticos derivados do processamento são o plasma fresco 

congelado é o plasma separado de uma unidade de sangue total por meio de 

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1680/parte_i__arsenal_terapeutico_e_uso_clinico_dos_hemocomponentes.htm
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1680/parte_i__arsenal_terapeutico_e_uso_clinico_dos_hemocomponentes.htm
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centrifugação deve ser armazenado em temperatura de -20ºC ou 30ºC tendo como 

validade respectivamente 2 e 1 ano; plasma comum é o plasma congelado por mais de 8 

horas após este ser retirado não deve ser utilizado para transfusão ; plasma desprovido 

de crioceptado; crioceptado é a fração do plasma insolúvel em frio devendo ser 

congelado ate uma hora após (BRASIL 2007, p.12). 

Os concentrados plaquetários são uma suspensão de plaquetas no plasma, 

mediante a dupla centrifugação após processado, a bolsa de sangue total deve conter em 

cada bolsa um quantitativo de 5,5 x 10 por bolsa, caso este seja obtido por aférese deve 

haver no mínimo 3 x 10 estas tem validade de 3 a 5 dias (BRASIL 2007, p.13). 

2.5 Papel da enfermagem 

Fora estes três tipos também podemos citar os componentes sanguíneos 

irradiados que tem como função reduzir o risco de doença do enxerto contra hospedeiro 

que se destina à transfusão intra-uterina ou a pacientes que foram submetidos a 

transplante de medula óssea (BRASIL 2007, p.11). 

O conselho federal de enfermagem (COFEN) (2006  p.1)  normatiza a atuação 

do enfermeiro no campo da hemoterapia através de suas atribuições legais advindas do 

Art. 2 e 8 da lei 5.905 de 12 de julho de 1973.  a Resolução COFEN 306/2006. 

Determina as competências e atribuições ao enfermeiro na hemoterapia, sendo estas: 

O enfermeiro da hemoterapia tem como função o Planejamento, execução, 

coordenação, supervisão e avaliação de todos os procedimentos Hemoterápicos nas 

Unidades de Saúde, visando assim assegurar a qualidade do sangue, hemocomponentes 

e hemoderivados. Este também deve assistir de maneira integral tanto os doadores, 

quantos receptores e suas respectivas famílias, utilizando como base o Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem e as normas vigentes e ao mesmo tempo orientando-

os durante todo o processo hemoterápico. (COFEN, 2006 p.1) 

Este profissional ainda deve Promover e difundir medidas de saúde preventivas e 

curativas por meio da educação dos doadores, receptores, familiares e comunidade em 

geral, tendo como objetivo a saúde e segurança dos mesmos. Com o objetivo da 

promoção da saúde e à segurança dos clientes que estariam sendo hemotranfundidos ou 

os doadores o enfermeiro deve realizar uma triagem clínica. (COFEN, 2006 p. 2) 
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A consulta de enfermagem deve ser feita com o intuito de integrar doadores 

aptos e inaptos, bem como receptores no contexto hospitalar, ambulatorial e domiciliar, 

minimizando os riscos de intercorrências. (COFEN, 2006 p. 2) 

Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar programas de captação de 

doadores. programas de estágio, treinamento e desenvolvimento de profissionais de 

enfermagem dos diferentes níveis de formação Desenvolver pesquisas relacionadas à 

hemoterapia (COFEN, 2006 p. 2). 

Proporcionar condições para o aprimoramento de profissionais de enfermagem 

atuantes na área, através de cursos, reciclagem e estágios em instituições afins (COFEN, 

2006 p. 2).  

Participar da equipe multiprofissional, procurando garantir uma assistência 

integral ao doador, receptor e familiares. Estabelecer relações técnico-científicas com as 

unidades e afins.  Elaborar a prescrição de enfermagem nos processos hemoterápicos. 

Registrar informações e dados estatísticos pertinentes à assistência de enfermagem 

prestada ao doador e ao receptor (COFEN, 2006 p. 2). 

Executar e/ou supervisionar a administração e a monitorização da infusão de 

hemocomponentes e hemoderivados, atuando nos casos de reações diversas. Manusear e 

monitorar equipamentos específicos de hemoterapia (COFEN, 2006 p. 2). 

Participar da definição da política de recursos humanos, da aquisição de material 

e da disposição de área física necessários à assistência integral aos funcionários.  Assim 

se fazendo cumprir e cumprir as normas, regulamentos e legislações vigentes (COFEN, 

2006 p. 2). 
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3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa. 

A pesquisa exploratória tem como intuito maior familiaridade com a 

problematica visando torna-lo explicito ou a construir hipóteses. Envolvendo 

levantamenteo bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências praticas 

com o problema pesquisado; analise deexemplos que estimulam a compreensão (GIL, 

1999) 

A abordagem quantitativa, segundo Rodrigues (2007, p. 31) contribui para 

ampliação do conhecimento, é uma opção importante a ser adotada e constitui uma base 

para outros pesquisadores. Quando bem realizada fornece uma generalidade útil ao 

pesquisador. 

Os sujeitos da presente pesquisa serão o discente da Escola de Enfermagem 

Aurora Afonso Costa (EEAAC). Sendo os critérios de inclusão serão: ter alcançado os 

dezoito anos ou mais, sendo ele do sexo feminino ou masculino, que esteja com a 

matrícula do curso de enfermagem ativa. Os critérios de exclusão serão a ausência na 

participação em campanhas de doação de sangue em seu ingresso na EEAAC, ter uma 

idade inferior aos 17 anos e estar com a matrícula do curso de enfermagem inativa. A 

amostragem desta pesquisa será no total de 50 indivíduos. 

O cenário da pesquisa será a EEAAC, onde graduandos de enfermagem e 

licenciatura cursam suas disciplinas. A EEAAC esta localizada na Rua Doutor 
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Celestino, número 74, no centro da cidade de Niterói, na região metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Os dados serão coletados num período de dois meses, de setembro de 2011 a 

novembro de 2011, tendo como fonte de consulta os impressos para coleta de dados que 

serão construídos para atingir os objetivos a cima citados. Por se tratar de uma pesquisa 

com seres humanos, será aplicado termo de consentimento. 

A forma de analise deste presente estudo será analise estatístico simples, que 

para Fachin (2001, p. 46), é um método que se fundamenta em conjuntos de 

procedimentos apoiados na teoria da amostragem e, como tal, é indispensável no estudo 

de certos aspectos da realidade social em que se pretenda medir o grau de correlação 

entre dois ou mais fenômenos. Para o emprego desse método, necessariamente o 

pesquisador deve ter conhecimentos das noções básicas de estatística e saber como 

aplicá-las. 

Rauen (1999, p. 141), ressalta que a analise dos dados é o momento de 

apresentar os resultados obtidos na pesquisa e analisa-os sob o crivo dos objetivos e/ou 

das hipóteses. Assim, a apresentação dos dados é a evidência das conclusões e a 

interpretação consiste no contrabalanço dos dados com a teoria. Através dos dados 

obtidos pela coleta, haverá uma análise e um processamento. 

 A coleta de dados, esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro. Esta foi 

aprovado sob o número de registro 167/11. 
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4 RESULTADOS 

  

Durante os dois meses de coleta de dados, entre setembro de 2011 a novembro 

de 2011, de uma população de cento e cinquenta discentes, cursando a graduação em 

enfermagem e licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da UFF, 

apenas 50 graduandos compuseram a amostra. A mesma contém estudantes de três 

períodos (segundo, sétimo e oitavo) distintos que formalizaram o aceite no TCLE e 

posteriormente preencheram o questionário (Anexo I) 

Quanto ao perfil dos respondentes: foram discentes de 17 a 42 anos, sendo o 

numero de mulheres (46), muito maior dos que o número de homens (4).  Sendo destes 

cinqüenta, dezoito cursavam o segundo período, catorze cursavam o sétimo período, e 

por fim dezoito cursavam o oitavo período. (Grafico 1 e Grafico 2) 

 
             Gráfico 1 – Número de amostras em distribuição entre os períodos. 
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Gráfico 2 – Número de amostras em distribuição dos doadores pela idade 

 

 

 Podemos apontar que a maioria dos jovens se encontra no segundo período, 

como já era de se esperar a grande maioria do segundo período é mais nova do que os 

outros períodos, e a media de idade entre os outros dois periodos são basicamente os 

mesmos. Pensando nisso dividimos em tres grupos os de 17 a 20 anos, os de 21 a 25 

anos e os de 25 anos em diante. Onde catorze se encontram na primeira faixa etária, 30 

na segunda, e por fim 6 na terceira.  
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Dentre as questões discutidas no questionário, à primeira pergunta, que versava 

sobre se os discentes achavam que há faltas de campanhas de doação de sangue oriunda 

do governo? Os resultados do questionamento são apresentados no Gráfico 3 e Grafico 

4. 

 

             Gráfico 3 – Número de amostras em distribuição se há falta ou não de campanhas 

sobre doação de sangue 

 

 

 

             Gráfico 4 – Número de amostras em distribuição se há falta ou não de campanhas 

sobre doação de sangue por períodos 
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Dos cinqüenta alunos, 27 afirmam que realmente há faltas de campanhas e 23 

crêem que esta ausência é infundada. Desmembrando mais um pouco, os alunos do 

segundo período, 6 afirmam que há falta de campanhas e 11 negam isto enquanto que os 

períodos acima pensam contrariamente o 7º e 8º pois dos 27 que afirmavam que ha falta 

21 são destes dois periodos onde respectivamente 9 e 12 discentes, e 5 e 7 destes 

afirmam o contrario 

Em seguida verificamos se foram ou não abordados sobre esta temática durante 

o curso de graduação. Os dados estão contemplados nos Gráfico 5 e Gráfico 6. 

 

             Gráfico 5 – Número de amostras se já foram abordados sobre doação de sangue ou 

se nunca foram abordados na faculdade 

 

 

 

             Gráfico 6 – Número de amostras se já foram abordados sobre doação de sangue ou 

se nunca foram abordados na faculdade por período 
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Dos cinquenta entrevistados somente 34 afirmam ter sido abordados sobre a 

temática de doação de sangue no ambiente da Universidade Federal Fluminense, 16 

afirmam que nunca foram abordados, dentre eles 4 cursam o segundo período, 5 cursam 

o sétimo e 7 cursam o oitavo. Quando desmembramos para a resposta afirmativa 

obtivemos 34 alunos, o maior quantitativo de pessoas é encontrada no segundo período 

(14), seguido pelo oitavo período (11) e por fim o sétimo período com 9 discentes. 

 Na terceira questão perguntamos se os discentes eram ou não doadores de 

sangue (Gráfico 7): 

 

             Gráfico 7 – Número de amostras dos doadores e dos não doadores por período. 
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 Da amostra de cinqüenta entrevistados, obtivemos 20 doadores e 30 não 

doadores. Dentre os doadores 17 eram mulheres e 3 eram homens. Dos não doadores do 

sexo feminino temos 29, já do sexo masculino, somente 1 . Do segundo período 

encontramos 7, e 11 não doadores. Os discentes do oitavo período obtivemos um 

número de doadores 6 discentes, enquanto que os não doadores foram 12. No sétimo 

período, de 14 alunos entrevistados, 7 eram doadores e 7 não doadores.  

Quando tratamos da idade dos doadores e não doadores, observamos no Gráfico 

8: 

 

             Gráfico 8 – Número de amostras dos doadores e dos não doadores por períodos 

 

 

Quanto traçamos a veretente da idade, dentre os alunos de 17 a 20 anos, haviam 

7 doadores e 8 não doadores, dos alunos com 21 a 25 anos, foram 18 não doadores e 11 

doadores. Quando tratamos dos discentes com idade mais avançada (26 a 50anos), são 2 

doadores e 4 não doadores. 

 Neste momento do questionário, dividimos em perguntas entre doadores e não 

doadores. Na quarta questão perguntamos se os discentes doaram após o ingresso na 

faculdade de enfermagem (Gráfico 9 e Gráfico 10). 
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             Gráfico 9 – Número de amostras das doações antes ou após o ingresso a faculdade 

 

 

             Gráfico 10 – Número de amostras das doações antes ou após o ingresso a faculdade 

por período 

 

No total de 20 alunos, 15 afirmaram terem doado após o ingresso na faculdade, 

sendo que 5 afirmaram o realizaram antes deste ingresso. Destrinchando um pouco mais 

esta informação, dos 7 discentes cursam o segundo período, sendo 6 doaram após o 

ingresso e 1 doou antes. O sétimo período foi o que apresentou mais individuos que 

doaram após o ingresso à universidade (6), e somente 1 que doou antes. No oitavo 

período, temos um quantitativo de 5 alunos onde 3 afirmaram haviam doado após o 

ingresso, e 1 ter doado antes. 

 Continuando nesta mesma linha de raciocínio, verificamos quantas vezes os 

discente já doaram ao longo da vida (Grafico 11 e Grafico 12). 
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 Gráfico 11 – Número de amostras do número de vezes que os discentes doaram. 

 

 Gráfico 12 – Número de amostras do número de vezes que os discentes doaram por 

período/idade. 

 

 

 Dos 20 doadores, dez pessoas só haviam doado uma única vez, 4 individuos 

doaram 2 vezes. Quando tratamos das opções “3 e 4 vezes” obtivemos em ambos 3 

doadores. Desmembramos esta questão, pelos períodos e pela idade. Quando 

comparamos os alunos do segundo período com a vertente da idade entre 17 e 20 anos, 

obtivemos dados parecidos, onde dos 10 que doaram uma única vez. Dentre estes 10, 

encontramos 6  na faixa etária de 17 a 20 anos, e 5 na vertente de segundo período. E 

quando comparamos os números de quantos destes doaram “2 vezes” ainda nesta faixa 
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etária com este período, os dados são os mesmos, ou seja, 1 único doador. Não há 

doadores no segundo período que tenham doado 2 nem 4 vezes ou mais.   

Quando tratamos dos alunos do 7º período, encontramos doadores para as quatro 

respostas, tendo uma única pessoa para a resposta “1 vez” e “4 ou mais”, 4 indivíduos 

para a “2 vezes” e 2 para “3 vezes”.  Do oitavo período, encontramos 3 indivíduos que 

doaram uma única vez e dois para “4 vezes ou mais”. Sendo zero o numero para “2 ou 3 

vezes”.  

Quando lidamos com a faixa etária de 21 a 25 anos, encontramos o maior 

número de doadores que doaram 2 vezes (4), seguido por  “uma vez” com 3 discentes, e 

“3 vezes” e “4 ou mais” tiveram 2 indivíduos cada. E na faixa etária de 26 a 50anos, 

duas discentes disseram terem doado uma única vez e 1 afirmou ter doado 4 vezes ou 

mais, e não há dados de “2 ou 3 vezes”. 

 Caso o discente tenha doado uma única vez, perguntamos se este estaria disposto 

a doar novamente, sendo no total 10 indivíduos. Estes 10 afirmam que doariam 

novamente. 

 Na sétima questão perguntamos o que levou estes discentes a se tornarem 

doadores de sangue (Gráfico 13 e Gráfico 14). 

 

 Gráfico 13 – Número de amostras dos principais motivos que levaram os discentes a doar. 
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Gráfico 14 – Número de amostras dos principais motivos que levaram os discentes 

a doar por período. 

 

No gráfico observamos que dos 20 sujeitos da presente pesquisa, 6 afirmaram 

que o motivo que os levou a doarem pela primeira vez foi o altruísmo, 4 discentes 

dizem que doaram por causa de um familiar/conhecido, 9 por participar de uma 

campanha realizada na própria faculdade e 1 por campanhas realizadas pelo Ministério 

da Saúde.  No oitavo período, encontramos empatados os valores dos motivos de 

participação nas campanha da faculdade e necessidade de um familiar/conhecido, onde 

ambos contém 2 discentes,  seguido pelo altruísmo, com um aluno, não há ninguém que 

tenha doado por causa de campanhas feitas pelo MS . Respectivamente, no sétimo 

período, foram 4 por altruísmo, 2 por necessidade de familiar/conhecido, 2 campanhas 

na faculdade e por fim nenhum nas campanhas do MS. Já no segundo período, foram 

encontrados um maior número de alunos nas campanhas realizadas na faculdade sendo 

estes 5, por necessidade de familiar/conhecido  não encontramos ninguém ,  quando 

tratamos do aultuismo encontramos 1 aluno,  e por fim 1 em campanhas do MS. 

 A partir da oitava pergunta, ficamos voltados para os indivíduos que não doam 

sangue. Começamos questionando se já houve desejo de doar ou não? Todos afirmaram 

ter esta vontade de doar. 

 Partindo disto fomos averiguar o motivo de não doarem sangue, as opções foram 

(A) nunca solicitado, (B) Contra-indicações médicas (C) Medo de passar mal,  (D) 

Medo de agulha, (E) Medo de contrair doenças, (F) Falta de tempo, (G) Outros (Gráfico 

15 e Gráfico 16). 
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      Gráfico 15 – Número de amostras dos principais motivos da não doação de 

sangue. 

 

 

Gráfico 16 – Número de amostras dos principais motivos da não doação de sangue 

por período  

 

 Neste questionamento, 1 marcou “nunca solicitado”, 7 afirmam terem “contra-

indicações médicas”, 5 disseram não doarem por terem “medo de passar mal”, não 

houve indivíduos que marcaram “medo da agulha” ou “medo de contrair doenças”, 9 

dizem que o período disponível para doação não é compatível com o seu, e por fim 8 

dizem ter outros motivos para não doarem.  Somente um indivíduo, do sétimo período, 
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não doou por nunca ter sido solicitado. A opção “contra indicações medicas”, foi 

selecionada por 3 discente do oitavo e sétimo, no segundo período somente 1 individuo 

a selecionou.  

A opção “medo de passar mal” foi selecionada por 4 discentes do segundo 

período, 1 do oitavo e nenhum do sétimo. Não há quantitativo perante as respostas 

“medo de agulha”  ou “medo de contrair doenças”. Quando tratamos da questão “falta 

de tempo” obtivemos os seguintes dados 6 discentes no oitavo período, 1 no sétimo 

período, e 2 no segundo período. E na opção  “outros” foram no total 8 indivíduos, 

sendo 4 do segundo período, 1 do sétimo período e 2 do oitavo período. 

 Fechando este ciclo dos não doadores questionamos o que os tornaria doadores 

de sangue (Gráfico 17 e 18). 

 

Gráfico 17 – Número de amostras dos motivos que tornaria os discentes doadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Número de amostras dos motivos que tornaria os discentes doadores 

por períodos 
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Dos 30 discentes obtidos: 3 afirmaram que doariam se houvesse uma melhor 

explicação acerca da doaçao de sangue, 9 doariam se houvesse um “maior periodo de 

tempo” ao longo do dia,  12 por um “conhecido/familiar”, ninguém selecionou a 

“diminuição dos riscos e complicação” e por fim 6 marcaram que doariam por “outros” 

motivos.  

Destrinchando estas informações, temos do segundo período, 2 indivíduos  

afirmam que doariam se houvesse uma melhor explicação sobre a temática, enquanto 

que nenhum de seus colegas de faculdade dos períodos mais avançados afirmem o 

mesmo. Quando olhamos para opçao “maior periodo de tempo ao longo do dia” tivemos 

2 indivíduos do segundo período 3 do sétimo período e 4 do oitavo período.  Quanto a 

opção “necessidade de um conhecido/familiar necessitasse” 4 do segundo período, 1 do 

sétimo período e 7 do oitavo período, afirmam que se tornariam doadores caso um 

conhecido/familiar necessitasse. E por fim dois de cada período disse que se tornariam 

por outros motivos. 

Durante o período de formulação desta pesquisa, as leis sobre a doação de 

sangue foram modificadas, e com isso coube também perguntarmos se estes discentes 

conheciam esta nova legislação (Gráfico 19 e Gráfico 20). 
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      Gráfico 19 – Número de amostras dos discentes que conhecem a nova 

legislação de doação de sangue. 

  

 

      Gráfico 20 – Número de amostras dos discentes que conhecem a nova 

legislação de doação de sangue por período. 

 

De 50 discentes: 10 afirmaram conhecer a nova legislação da doação de sangue, 

onde o oitavo período é que observamos um maior número de discentes (6) os discentes 

que menos conheciam era o sétimo período (1) e os intermediários o segundo período 

(3). O número de indivíduos que desconheciam esta legislação foi de 40 discentes, 

sendo estes 15 do segundo período, 13 do sétimo período e 12 do oitavo período.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 O perfil dos doadores desta pesquisa foram jovens de 18 a 42 com grau de 

escolaridade alta sendo este superior incompleto, quando observamos a literatura como 

o estudo realizado por Zago, Silveira e Dumith (2010) que afirmam que o perfil dos 

doadores são jovens normalmente do sexo masculino, porém o número de mulheres 

doando vem aumentando desde o ano de 1995. 

 Na presente pesquisa 54% afirmaram que há falta de campanhas de doação de 

sangue em nosso país, uma pesquisa dos autores Giocomini, Lunardi (2010, p. 85), os 

entrevistados afirmaram que a exposição do tema nos meios de comunicação ainda é 

ineficaz, necessitando de uma educação informativa, motivacional e conscientizadora. E 

para que isto aconteça, é necessário. Lidar temas como os benefícios e riscos da doação, 

desfazer os mitos e crenças e informar sobre o processo, a necessidade de sangue, a 

importância da doação e o uso do sangue coletado. 

Os mesmos autores Giacomini e Lunardi de 2010 que indicam ainda que os 

meios de comunicação de massa apresentam-se como aliados na divulgação da doação 

de sangue. Ainda podemos citar a noticia da ANVISA (2006) onde os entrevistados 

manifestaram que deveria haver um maior numero de campanhas para que mais pessoas 

doassem sangue. Neste mesmo estudo, 50,9% dos entrevistados, acreditam que a melhor 

forma de transmitir sobre a doação seria pela televisão, folders, folhetos, panfletos e 

cartazes.  
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A OMS afirma que para possamos manter um número regular e satisfatória de 

bolsas é necessário que 3% a 5% da população total de um local sendo este estado ou 

país, porém em no Brasil somente 1.5% a 1.7% (ARAUJO, et al, 2010, p. 1). 

Quando vamos olhar para os não doadores vemos que os nossos números não se 

distanciam da literatura brasileira onde segundo o caderno de hemoterapia do Ministério 

da Saúde de 80.187.717 pessoas na região sudeste somente 1.525.736 são doares, ou 

seja, somente 1.9% são doares e os outros 98.1% da população da região sudeste são 

não doadores infelizmente as duas pesquisa afirmam que a grande maioria da população 

são de não doadores.  

Na presente pesquisa o número de doadores por repetição é igual ao número dos 

esporádicos, encontramos na literatura em uma pesquisa mostrou que de 2162 

entrevistados já doaram sangue anteriormente, 69,56%, e que também 1455 pessoas doaram 

sangue nos últimos 13 meses, 67,30%. Quando perguntados quando foi a última vez que doou 

sangue, 251 entrevistados disseram que foi há 3 meses, 17,25%, seguido de 238 que disseram 

que foi há 4 meses, 16,36%.(BRASIL, 2006). Porém uma pesquisa realizada no sul do 

Brasil aponta que de 2953 pessoas somente 32% haviam doado uma única vez na vida, 

e quando lidamos com outras a fidelidade da doação somente 3,6% doavam 

continuamente. (ZAGO, SILVEIRA e DUMITH, p. 116. 118) 

E para que possamos conquistar os doadores de repetição, devemos utilizar de 

instrumentos que facilitem o retorno deste, como um sistema de aviso/convocação. 

Portanto, além de divulgarmos as informações à população, devemos solicitar 

explicitamente a doação, utilizando da execução de programas de recrutamento 

telefônico, o envio de correspondência ou a realização de eventos especiais.   

 Em nossa pesquisa dos 50 entrevistados 100% afirmaram ter vontade de doar, 

porém quando vemos uma pesquisa realizada pela ANVISA em 2006 de 1555 pessoas , 

um terço destes afirmaram não terem disponibilidade ou vontade para doar. E os outros 

dois terços estavam dispostos. 

 Com relação aos motivos apontados para começar a doar sangue, resultados 

semelhantes aos encontrados com a realização deste estudo, são evidenciados em uma 

pesquisa realizada por Moura, Moreira e Machado (2006, p.85) sendo as motivações, 

em três categorias: voltadas para o outro, voltadas para si e influências externas. 
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 Sendo as motivações voltadas para o outro, encontramos 80% dos dados, é 

relacionada a solidariedade, necessidade da família e responsabilidade coletiva. A 

renovação do sangue é o exemplo da motivação voltada para si e, dentro das influências 

externas, encontra-se a solicitação de amigos e familiares, campanhas nas emissoras de 

rádio e televisão, campanhas escolares, campanhas nos bairros e exemplos de pessoas 

públicas. (GIACOMINI e LUNARDI, p. 69, 2003) 

 A partir destas vertentes voltadas para o outro foi encontrado o altruísmo em 

30% dos 20 doadores desta pesquisa sendo este o seu motivo para doar pela primeira 

vez, um estudo de Giacomini e Lunardi (2010) aponta que este é um dos principais 

motivos para a doação de sangue onde, a expressão de solidariedade e caridade humanas 

pelos doadores deste estudo é compartilhado por outros doadores em todo o país, como 

atestam o resultado de um estudo realizado pela ANVISA de 2006, 23,1% dos 

entrevistados, doavam sangue por este motivo. Estes afirmavam que É um ato bom/de 

amor/ato humanitário/caridade/solidariedade/fazer o bem/boa ação. 

 Ainda nesta vertente existe a necessidade de ressaltar os numemeros da 

necessidade por um familiar/conhecido onde nessa pesquisa obtivemos 20% dos 

entrevistados, estes dados próximos a uma pesquisa realizada por profissionais de saúde 

no Ceara que apontava que de 32% dos entrevistados teriam doado por este motivo. 

(MOOURA, MOREIRA e MACHADO, p. 66, 2006) 

 Ainda comparando com mesmos autores vemos que a opção “campanhas de 

doação de sangue” pelo ministério da saúde na presente pesquisa foi a menos marcada 

pelos discentes (1). Como na pesquisa realizada no Ceara. Onde dos 50 doadores o que 

levou menos pessoas a doarem sangue foram citada foram também às campanhas de 

doação de sangue (MOOURA, MOREIRA e MACHADO, p. 66, 2006). 

 Uma pesquisa expõe que a temática nos meios de comunicação ainda é limitada 

e ineficaz, sendo necessário uma educação informativa, motivacional e 

conscientizadora. Para que isto aconteça, será necessário, expor melhor temas como os 

benefícios e riscos da doação, desmistificar os mitos e crenças que gira em torno dela e 

informar sobre o processo , a necessidade de sangue, a importância da doação e o uso do 

sangue coletado (GUTIERREZ, SAENZ e  DE TEJADA, p. 87, 2003).  

 Os meios de comunicação em massa são grandes aliados na divulgação da 

doação de sangue, 23,1% dos entrevistados de um estudo brasileiro, afirma que deveria 
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haver campanhas para que mais pessoas doassem sangue. Sendo 50,9% dos 

entrevistados, crêem que a melhor forma de transmitir mensagens sobre a doação seria 

pela televisão, folders, folhetos, panfletos e cartazes (BRASIL, 2006).  

 Quando tratamos do motivo pelo qual estes alunos não vieram a doar dos 30, 

nenhum indicou que não doasse por medo de contrair doenças onde segundo pesquisa 

realizada pela ANVISA em 2006 onde a doação de sangue foi considerada um ato que 

não afeta a saúde do doador por 89,3% dos entrevistados.  

 No que tange às estratégias para a promoção da doação de sangue altruísta, 

muitos são os elementos que atrapalham o desenvolvimento da conscientização das 

pessoas acerca da doação, principalmente aqueles ligados ao medo, preconceitos, 

dúvidas e desinformação. Estas manifestações são corroboradas pela assertiva de que a 

falta de tempo, a desmotivação e o esquecimento, bem como a crença na possibilidade 

de contaminação e o medo da agulha aparecem como os maiores e principais 

dificultadores relacionados à doação (GUTIERREZ, SAENZ e DE TEJADA, p. 87, 

2003). 

 Quando procuramos sobre estes na literatura encontramos uma pesquisa 

realizada em todo Brasil pela ANVISA, os pontos mostrados nesta pesquisa, condizem 

com os problemas encontrados pela ANVISA, que são em sua maioria medo da doação 

sendo ela por “passar mal”, “agulha” ou “contrair doenças”, “falta de tempo” entre 

outros (BRASIL, 2006). 
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6 CONCLUSÃO  

No Brasil existem 190 milhões de pessoas, porém somente 1.3% a 1.5% doam 

sangue por ano. Entretanto o percentual mínimo dado pela OMS para que possamos 

manter um estoque de bolsas sanguíneas a um nível aceitável deveríamos ter de 3% a 

5% de nossa população doando anualmente.  

 Neste estudo, foram atendidos os seguintes objetivos: 

Analisou-se junto aos acadêmicos de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 

Afonso Costa (EEAAC), as causas da adesão ou não dos mesmos à campanha de 

doação de sangue.  

Identificou-se os motivos da doação voluntários dos acadêmicos de enfermagem nas 

campanhas implementados no campos da UFF. 

Identificou-se o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre a legislação em 

vigência de doação sangue. 

 Dos cento e cinqüenta discentes somente cinqüenta se encaixavam nos quesitos 

de inclusão, sendo destes 46 mulheres e 4 homens, estando na faixa etária de 17 anos a 

42 anos, divididos entre três períodos distintos sendo 36% do segundo período, 28%  do 

sétimo período e 36% do oitavo período. Destes cinqüenta podemos destacar que 40% 

eram doadores e 60% eram não doadores. Sendo que dos doadores, 3 eram homens e 27 

mulheres. A faixa etária com mais doadores foi 21 a 25 anos. 
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 Quando tratamos das campanhas de doação de sangue, 54% crêem que há falta 

de campanhas de doação de sangue, enquanto que 46% não. Em seguida questionamos 

se os discentes foram abordados sobre esta temática ou não foram obtidos os seguitesn 

dados, 68% dizem já terem sido abordados sobre a doação de sangue, enquanto que 

32% afirmam nunca terem sido abordados. Durante esta pesquisa foi realizado a 

modificações na lei vigente da hemoterapia e por fim questionamos sobre a nova 

legislação da doação de sangue encontramos que 80% não conhecem a nova legislação 

e 20% afirma conhecer. 

 Quando lidamos com os doadores observamos uma paridade entre os de 

repetição (50%) e os esporádicos (50%). Sendo que todos os que doaram uma única vez 

afirmam  ter vontade ou estarem dispostos a doarem novamente. Os motivos que mais 

levaram aos discentes a se tornarem doadores estão empatados: as campanhas realizadas 

pela faculdade e o altruísmo. 

 Já os não doadores, começamos perguntando se estes tem desejo de doar e 100% 

destes afirmaram que sim. A partir disto verificamos o motivo de não doarem, onde a 

falta de tempo esta como o principal motivo. Uma porcentagem de 40% dos discentes 

afirmaram que se tornariam doadores caso um familiar/conhecido necessitasse. 

 Os dados desta pesquisa apontam que as pessoas detêm o conhecimento da 

necessidade da doação de sangue, porém estes ainda não criaram uma cultura que os 

levassem a realizar este ato. E muitos só se vêem o realizando quando é por 

necessidade de um familiar/conhecido ou por algum beneficio. Com isso se torna 

difícil uma doação voluntaria por repetição. 

Ainda podemos ressaltar a importância do desenvolvimento de uma 

comunicação social eficaz, contemplando de forma informativa e educativa, almejando 

a redução dos medos, tabus e falsas idéias que podem estar desmotivando muitas 

pessoas a tornarem-se doadoras, e por isso, deve-se, produzir meios, materiais, 

mensagens que tenham como função não apenas informar e desmistificar os efeitos da 

doação, mas, também, despertar a generosidade e solidariedade e educar quanto à 

necessidade de doadores saudáveis, princípios básicos da doação de sangue voluntária. 

 Sabe-se que a ação educativa é uma prática contínua da enfermagem, tendo 

como objetivo a conscientização do valor da educação como meio de crescimento dos 
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profissionais da enfermagem, Por este motivo no âmbito da doação de sangue são 

necessárias praticas educativas não ó no meio da assistência a saúde, mas também na 

realização de campanhas maçantes em meios de comunicação. 

 Ainda cabe ressaltar a importanciia de uma pratica educativa com maior ênfase e 

em maior freqüência junto aos discentes e através disto eles possam criar o habito e a 

cultura de doarem sangue regularmente, pois estes serão os profissionais de saúde do 

futuro e serão o exemplo perante a sociedade 
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8 APENDICE 

Idade: ____ anos Período: 

Sexo: Masculino (  ) Feminino ( ) 

1Há falta de campanhas de doação de sangue? 

(A)Sim  (B) Não 

2 Já foi abordado sobre este tema na faculdade? 

(A)Sim  (B) Não 

3 Você é doador de sangue?  

(A) Sim  (B) Não 

*Se a resposta foi não pule para a questão 8 

4 A primeira vez que doou foi após o ingresso na faculdade 

de enfermagem? 

(A)Sim (B) Não 

5 Se, sim quantas vezes doou? 

1 (  )     2 (  )    3 (  )    4 ou mais (  ) 

6 - Esta disposto(a) a doar novamente? 

(A)Sim    (B) Não 

7 O que te levou a se tornar doador(a)? 

a) Altruísmo  

b) necessidade de um conhecido/Familiar 

c) campanhas realizadas na faculdade 

d) campanhas realizadas pelo ministério da saúde 

f) Outros 

 

8 Já pensou em doar? 

(A)Sim  (B) Não  

 

 

 

 

9 - Qual o motivo de não doar? 

A) Nunca solicitado  

b) Contra-indicações médicas 

c) Medo de passar mal 

d) Medo de agulha 

e) Medo de contrair doenças 

f ) Falta de tempo 

g) Outros: ____________ 

 

10 Qual motivo o levaria se 

tornar doador? 

a) Melhor explicações sobre a 

doação de sangue 

b) Um maior período de tempo 

ao longo do dia para doar 

c) Necessidade por um 

conhecido/familiar 

d) menor risco de complicações 

e) Outros 

 

11 - Você já conhece a nova 

legislação? 

(a) Sim (b) Não 
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9 ANEXO 

ANEXO IV 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

CORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Doaçao de sangue: um direito de quem precisa, um dever de quem pode 

doar Acadêmico: Lucas Ferrari Lipiani Pesquisador Responsável: Profª Patrícia dos Santos Claro 
Fuly Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefone para contato: (21) 75477834 Nome do 
voluntário:_______________________________________ Idade: _____________ anos, 
R.G________________________________________________ O Sr. está sendo convidado a 
participar do projeto de pesquisa “Doaçao de sangue : um direito de quem precisa um dever de 
quem pode doar”, de responsabilidade do pesquisador Profª Ms Patrícia dos Santos Claro Fuly. 
Os objetivos da pesquisa são 1) Identificar os principais motivos para que acadêmicos de 
diferentes períodos doem ou não sangue durante as campanhas implementadas no campos da 
UFF.; 2) Implementar ações educativas para a conscientização dos acadêmicos de enfermagem 
sobre a importância da doação de sangue. 3) Avaliar a efetividade dessa campanha 
implementada, junto aos potenciais doadores, no período de agosto de  2011 a outubro de 
2011, através de . Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou 
esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou 
revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser 
feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial 
de todos os dados de identificação e informações relacionadas à privacidade do paciente. Este 
documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito 
da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________________   ________________________________ 

            (Voluntário)                                                                    Lucas Ferrari Lipiani 

                                                                                                                         (Responsável por obter o consentimento) 
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