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RESUMO

O campo de doação de sangue no Brasil enfrenta problemas desde o início de sua atuação na
década de 1940, se a princípio o maior entrave era conseguir sangue seguro e de qualidade,
depois de estabelecidos critérios para doações, o obstáculo está no baixo número de candidatos
aptos à doação. A aptidão está relacionada à boa saúde daqueles que buscam os serviços de
hemocentros e o retorno do doador, muitas vezes, condicionado à forma como o atendimento é
prestado e percebido pelo usuário. A qualidade de vida, percepção que o indivíduo tem de sua
posição no contexto no qual se insere, pode influenciar a saúde e emerge como forma de enfocar
a subjetividade em um contexto de exames e práticas objetivas; audição de impressões sobre o
atendimento recebido amplia o foco sobre o usuário e permite um feedback a instituição para
que esta oriente e planeje sua atuação. O presente estudo objetivou verificar a qualidade de vida
em doadores de sangue e sua percepção do atendimento em um hemocentro de Natal/RN. Tratase de um estudo descritivo de corte transversal, realizado com doadores de sangue usuários dos
serviços do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (HEMONORTE). Foram utilizados como
protocolos: um questionário estruturado, com questões sociodemográficas e sobre o
atendimento, e o instrumento de Qualidade de Vida SF-36. Os dados sociodemográficos e do
SF-36 foram analisados utilizando-se estatística descritiva e inferencial, com auxilio do pacote
estatístico PASW 18.0; aqueles referentes ao atendimento foram submetidos à análise de
conteúdo temática. Os resultados revelaram uma amostra essencialmente composta por homens,
pessoas casadas, que estudaram até o segundo grau e já tinham feito doações anteriores, com os
dois primeiros grupos retornando mais frequentemente para doações. Os escores obtidos no SF36 confirmam o ‘atestado de boa saúde’ das triagens, sendo elevados em todos os domínios e
caracterizando uma população saudável; denotaram-se diferenças estatísticas significativas entre
os sexos, níveis de escolaridade e estados civis. Os discursos sobre o atendimento foram em sua
maioria positivos e tiveram como focos principais o acesso, agilidade, aspectos técnicos e
sensações subjetivas. Dados referentes ao perfil do doador potiguar confirmam características
algumas do doador brasileiro, aqueles do SF-36 assemelham-se aos encontrados em estudos
com grupos de indivíduos saudáveis e as impressões sobre o atendimento recebido têm
similaridades com estudos nacionais e estrangeiros sobre o atendimento em bancos de sangue.
Palavras chave: Doação de Sangue; Qualidade De Vida; Sf-36; Serviços De Atendimento;
Seleção De Doador.
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ABSTRACT
The context of blood donation in Brazil faces problems since the start of its operations
in the 1940, in the beginning the biggest obstacle was obtain safe and qualified blood,
and then, established criteria for donations, the barrier is the low number of suitable
candidates for donation. This suitability is associated with the good health of those who
goes to the services of blood banks and the return of the donor is often conditioned by
the way care is given and perceived by the user. The quality of life, defined as a
perception that a person has of her/his position in the world, can influence the health
and emerges as a way to focus on the subjectivity in a context dominated by objective
and practical exams; listen to the views about the received services increases the focus
on the user and provides feedback to the institution, guiding and planning its future
actions. The purpose of this study was to verify the quality of life in blood donors and
their perceptions of care in a blood center in Natal/RN. This is a descriptive cross
sectional study conducted with blood donors from Dalton Cunha Barbosa blood center.
The

used

protocols

were:

a

structures

questionnaire

with

questions

on

sociodemographic and services perception data, and SF-36 quality of life instrument.
The sociodemographic and SF-36 data ware analyzed using descriptive and inferential
statistics, using the statistical package PASW 18.0; those related to treatment were
submitted to thematic content analysis. The results revealed a sample mainly composed
by men, married people, who attended high school and had already made previous
donations, with the first two groups returning more often for donations. The scores of
the SF-36 confirm the ‘certificated of good health’ of the screens, beind high in all areas
and featuring a healthy population; statistically significant differences were denoted
between sexes, levels of education and marital status. The speeches about the service
were mostly positive and had as main focus acess, agility, technical aspects and
subjective feelings. The data regarding the Rio Grande do Norte blood donors profile
confirmed some characteristics of the Brazilian ones, those data of the SF-36 were
similar to those found in studies with healthy groups and the impressions about the care
received show similarities with national and international studies about the attendance at
blood banks.

Descriptors: blood donors; quality of life; sf-36; customer services; donor selection.
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é a investigação da qualidade de vida em
doadores de sangue que buscam o serviço de doação do Hemocentro Dalton Barbosa
Cunha, na cidade de Natal/RN. Atualmente, vive-se em um mundo de intensa
aceleração, onde a convivência em sociedade é dificultada e fragilizada, com valores e
atitudes que influenciam diretamente na qualidade de vida. Neste panorama, a vontade
de ajudar o próximo tende a surgir, cada vez mais, de forma limitada, ocorrendo ou em
grandes campanhas da mídia em razão de certa época do ano ou em pequenos projetos
isolados em dadas comunidades (Pereima, Reibnitz, Martini, & Nitschke, 2010).
No contexto da doação sanguínea, as dificuldades na captação de doadores
surgem associadas ao gradual envelhecimento da população, à crescente onda de
violência e acidentes e, embora avanços científicos na área médica tragam consigo
garantia de segurança transfusional, em contrapartida, acarretam no aumento na
demanda por transfusões, nem sempre acompanhada pelo acréscimo no número de
doadores (Brener, Caiaffa, Sakurai, & Proietti, 2008).
A Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo de atender tal
demanda em cada país, preconiza que 3 a 5% da população com idade entre 18 e 65
anos sejam doadores voluntários de sangue. Porém, enquanto pesquisas realizadas na
Europa mostram percentuais que chegam a ultrapassar 5% da população, que fazem
doações regulares e sistemáticas (3 ou 4 vezes por ano), na realidade brasileira a
quantidade total de doadores corresponde, a cada ano, a menos de 2% da população
(Moura, Moreira, Machado, Vasconcelos Neto, & Machado, 2006).
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Ainda que escassas, as publicações sobre doação sanguínea têm ênfase quase
que exclusivamente em fatores orgânicos – abordando aspectos como taxas de sais e
minerais, contagens do número de células sanguíneas – ou teóricos/práticos centrandose no trabalho do profissional que trabalha em hemocentros (Di Colli, Bassi, Rehme, &
Matsuo, 2009; Passos et al., 2005; Rabello, 2006; Silva, Ribeiro, Silveira, & Freitas,
2006; Vicente, 2002). Outro grupo de estudos focaliza seu trabalho no marketing,
averiguando formas mais efetivas de divulgação, a percepção e a satisfação das pessoas
sobre os serviços prestados (Borges, Martinez, Bendini, Costa, & Ferreira, 2005; Cunha
& Dias, 2008; Ludwig & Rodrigues, 2005).
Estudos realizados por psicólogos e sociólogos tomam por esforço a tentativa de
caracterizar a população que busca hemocentros, incluindo ainda a apreensão do motivo
que leva as pessoas a doarem sangue como influentes na fidelização ou não, sem
estender essas investigações a um campo mais prático/interventivo junto a organizações
de gestão em saúde (Benetti & Lenardt, 2006; Brener et al., 2008; Zago, Silveira, &
Dumith, 2010). Há, pois, uma carência de produções que insiram nesse contexto os
aspectos psíquico e social da definição de saúde e, através do entendimento de carências
nesses aspectos e daqueles relacionados à percepção do atendimento recebido, elaborar
programas mais efetivos de incentivo à doação sanguínea.
Doador de sangue é definido enquanto pessoa que busca o serviço de um
Hemocentro com o fim de fazer uma doação sanguínea e que, sendo aprovado na
triagem de seleção, assim a faz. Os usuários que buscam tais serviços podem fazer uma
doação voluntária ou uma doação dirigida. O principal critério de aptidão clínica à
doação de sangue, presentes em muitos panfletos e cartazes de divulgação, é ‘estar em
boas condições de saúde’ (Legislação Brasileira sobre Doação de Órgãos e de Sangue,
2008). Tal requisito, porém é sujeito de discussão, pois, apresenta-se bastante associada
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à definição do modelo biomédico, no qual o indivíduo saudável é aquele que não possui
doença, em dissonância com a definição encontrada no preâmbulo da Constituição da
OMS, no qual a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
apenas a ausência de doenças. É compreensível o uso de um recorte mais orgânico, haja
vista que, nesse contexto, enfermidades influenciam reações internas em busca da
homeostase, estas alteram taxas de elementos específicos no sangue, comprometendo a
qualidade do sangue do candidato à doação e impedindo de fazê-lo sem gerar riscos a
um eventual receptor (Organização Mundial de Saúde, 2010).
A qualidade de vida (QV) emerge neste contexto como forma de os
pesquisadores apreenderem a percepção subjetiva de saúde e do desempenho em
atividades físicas e sociais daqueles que buscam os serviços do hemocentro estudado. O
termo QV, embora possua uma imprecisão conceitual, surge nessa conjuntura enquanto
reflexo, no cotidiano pessoal, de relações sociais, saúde e educação, dos domínios:
físico, psicológico, relações sociais e com o meio ambiente e religião. Aproxima-se da
saúde por abarcar aspectos relacionados à visão de um homem biopsicossocial que, em
um panorama de assistência a sua saúde, é beneficiado pela atuação de equipes
profissionais de diferentes áreas e propiciam a ele um bem estar mais amplo (Fleck,
2008).
Por fim, espera-se que, a partir dessa investigação e da compreensão do
construto qualidade de vida juntamente aos questionários, identificar o perfil de um
doador de sangue em potencial, elaborando em parceria com o Hemocentro estudado
projetos de captação de doadores e dando à instituição um feedback de como o serviço
por ela prestado é recebido e percebido por seus usuários.
Dessa forma, o presente documento está estruturado da seguinte maneira: a)
seção de Fundamentação teórica, contendo um resgate da literatura acerca da Doação
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Sanguínea – um breve histórico de práticas e a definição de doador de sangue, os
critérios para que este seja apto à doação e quais características mais comuns a doadores
presentes em estudos, da Qualidade de vida – seu conceito, os principais instrumentos
para sua avaliação e estudos sobre o tema, A questão do atendimento em serviços de
saúde – o início das preocupações com aqueles que são servidos, a questão da
humanização neste contexto e a importância dos usuários para os centros de
hemoterapia; b) seção de Objetivos gerais e específicos do estudo, c) seção de Método,
na qual são descritos as formas de execução do estudo, descrevendo o campo de estudo,
questões éticas, participantes, critérios de inclusão e exclusão, procedimentos de coleta
de dados, instrumentos utilizados, organização e análise dos dados; d) seção de
Resultados, com exposição dos dados coletados, divididos com base no instrumento
utilizado; e) Discussão onde os resultados são contextualizados tendo por base a
literatura e estudos do campo; f) em Considerações finais são apresentadas as
conclusões com base no cumprimento dos objetivos propostos, as limitações
encontradas e sugestões para estudos futuros e, por fim, g) o conjunto de elementos póstextuais, as seções de anexos e apêndices e Referências utilizadas para elaboração deste
documento.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Doação de Sangue

Embora existam relatos de experimentos de transfusão de sangue na Grécia
Antiga, na Idade Média e Renascimento, as primeiras evidências de transfusões
sanguíneas bem sucedidas datam do início do século XX. Em suas três primeiras
décadas, feitos como a descoberta dos grupos sanguíneos e dos fatores RH, o
desenvolvimento de soluções anticoagulantes e a invenção das bolsas fizeram com que a
medicina transfusional fosse reconhecida como especialidade médica (Benetti, 2004;
Pereira & Bastos, 2009; Pereima et al., 2010).
O caráter emergencial dos casos de quem necessita de uma transfusão associado
à ausência de doadores de sangue de prontidão, para o procedimento braço a braço,
contribuíram para o surgimento da ideia de armazenar o sangue e, consequentemente, o
estabelecimento de bancos de sangue. O primeiro deles surge em 1936 na cidade de
Barcelona à época da guerra civil espanhola; no Brasil, a atuação desses bancos tem
destaque no início da década de 1940, quando se criou o Banco de Plasma no Rio de
Janeiro com o objetivo de envio direto às Forças Armadas em ação da Europa, mais
tarde tal instituição deu origem ao atual Centro de Hematologia e Hemoterapia do Rio
de Janeiro – HEMORIO. No mesmo período, mais instituições deste tipo foram
fundadas em Porto Alegre e em São Paulo (Junqueira, Rosenblit, & Hamerschlak,
2005).
A primeira lei brasileira que teve como foco o sangue foi a Lei Federal No.
1.075, de 27 de Março de 1950, seu objetivo incentivar a doação entre funcionários
públicos das esferas civil e militar, sendo concedido a quem o fizesse voluntariamente o
dia de trabalho abonado. (Lei no. 1.075, 1950). A década seguinte, 1960, foi marcada
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pelo surgimento das indústrias de hemoderivados e por uma busca crescente de lucro,
que resultou em uma queda na qualidade do sangue de bancos brasileiros e fez com que
a Organização Mundial de Saúde (OMS) destacasse uma missão com o fim de avaliar
os serviços de hemoterapia no país. A baixa qualidade teco-científica dos centros de
hemoterapia brasileiros foi ratificada pela OMS, assim como a prevalência de doações
remuneradas, expondo a necessidade de se fazer uma reformulação das políticas
nacionais em hemoterapia (Guerra, 2005).
Através da Lei No. 4.701, de 28/06/1965 foi criada a Comissão Nacional de
Hemoterapia (CNH) que até hoje é responsável pela legislação do setor hemoterápico e
pelas bases da Política Nacional de Sangue (Lei no. 4.701, 1965). Tal comissão
implementou triagens prévias às doações, porém nenhum exame sorológico era feito
para detectar doenças transmissíveis pelo sangue e os serviços privados ainda tinham
amplo controle sobre os serviços com predomínio de doações remuneradas (Pereima,
Arruda, Reibnitz, & Gelbcke, 2007).
No inicio dos anos de 1980, a constatação de altas frequências de doações com
sangue contaminado, o aparecimento da síndrome da imunodeficiência adquirida
(SIDA) e a possibilidade de sua transmissão pelo sangue, fizeram com que a Sociedade
Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, junto ao Ministério da Previdência e da
Saúde, desenvolvesse uma série de programas para regularizar normas de atendimento e
seleção de doadores em bancos de sangue, pondo fim a doação remunerada no Brasil
em 1980 (Guerra, 2005).
Como forma de ratificar tal proposta, através da Constituição Federal de 1988, é
afirmado em seu artigo 199, parágrafo quarto que
a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante,
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pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização
(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).
Nas duas décadas seguintes, 1990 e 2000, são implementadas leis que
determinam normas técnicas para coleta, processamento e distribuição do sangue, bem
como a necessidade de cumprir as etapas do controle de qualidade do sangue (Portaria
no. 1376, 1993; Portaria no. 121, 1995). Neste sentido, diversos exames sorológicos
foram introduzidos na análise do sangue humano para doação, sendo as ações de todos
os profissionais da área voltadas ao cumprimento do Regulamento Técnico para os
procedimentos hemoterápicos com visas a atender às necessidades da população,
através da distribuição de sangue seguro (Relatório das atividades da Coodernação de
Sangue e Hemoderivados, 1998; Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no. 343,
2002; Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no. 153, 2004; Brener et al., 2008).

2.1.1 O Doador

No tocante ao doador, a legislação apresenta diferentes aspectos, sendo a doação
de sangue voluntária, anônima, altruísta e não remunerada, seja de forma direta ou
indireta. O anonimato da doação é entendido enquanto a garantia de que nem os
receptores saibam de qual doador veio o sangue que ele recebeu, nem os doadores
saibam o nome do paciente que foi transfundido com componentes obtidos a partir da
sua doação, em um procedimento duplo cego (Soares, 2002).
As informações prestadas pelo doador antes, durante e depois do processo de
doação de sangue têm seu sigilo assegurado e absolutamente preservado. Todo e
qualquer candidato a doador de sangue assina um Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido, no qual é declarado aceite em doar seu sangue para utilização em qualquer
paciente que dele necessite, consentindo ainda a realização de testes laboratoriais
exigidos pelas leis e normas técnicas vigentes; concordando ainda com a incorporação
do seu nome a um arquivo de doadores potenciais. A legislação determina a
obrigatoriedade da entrega ao candidato à doação material informativo sobre as
condições básicas para a doação e sobre as doenças transmissíveis pelo sangue, também
expondo a importância da veracidade nas respostas a triagem (Rabello, 2006).
Na Resolução Nº 153, de 2004, preconizam-se, ainda, critérios relativos a vários
fatores que visam à proteção do doador, dentre os quais citamos: ter entre 18 e 65 anos,
peso mínimo de 50 quilos, ter repousado no mínimo 6 horas nas 24 horas anteriores à
doação, não estar gripado, com febre, gestante ou amamentando, não ter ingerido bebida
alcoólica nas últimas 6 horas e estar em boas condições de saúde. Excluem-se ainda
pessoas que tenham feito tatuagens, piercing ou tratamento com acupuntura nos últimos
12 meses, portadores dos vírus da SIDA e hepatite, aqueles que viveram situações
sexuais de risco acrescido, portadores de doenças crônicas, usuários de drogas ou
medicamentos contraindicados para doação de sangue, ou com anemia (RDC no. 153,
2004).
Para uma melhor respeito a tais critérios, é respeitada uma sequência nos
procedimentos até que o candidato a doador possa realizar sua doação, a saber:
1. Recepção: momento em que o candidato à doação entra no hemocentro e
informa seus dados, é gerado um número de protocolo que o acompanhará durante todo
o processo de doação. Os dados do doador são conferidos com o fim de que o cartão
possa ser enviado à casa do mesmo.
2. Teste de anemia: o candidato é encaminhado para a segunda etapa, na qual é
coletada uma pequena quantidade de sangue com o fim de verificar se o candidato à
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doação possui níveis de hemoglobina dentro do aceitável. Sendo este abaixo ou acima
dos valores normais, o candidato é orientado a procurar um serviço de saúde. Pessoas
com anemia são impedidas de doar sangue.
3. Sinais vitais e peso: são verificados batimento cardíaco, pressão arterial e peso
do candidato.
4. Triagem clínica: com o objetivo de avaliar se a doação pode trazer riscos ao
candidato ou para um eventual receptor, realiza-se uma entrevista sobre hábitos e
comportamentos diários.
5. Voto de autoexclusão: é fornecida ao doador uma cédula, identificada apenas
com o número de protocolo gerado na recepção, nela o doador faz uma opção
confidencial respondendo Sim ou Não à seguinte pergunta: “Meu sangue pode ser
doado para um paciente?”. Independente da resposta dada, todo sangue coletado é
analisado e, caso a resposta assinalada seja Não, a bolsa é descartada.
6. Coleta: são coletados cerca de 450 mililitros de sangue em uma bolsa de uso
único, estéril, com a finalidade de fornecer segurança ao procedimento (PRÓSANGUE, 2010).

2.1.2 A aptidão em doar – o perfil demográfico do doador

Antes de ser denominado ‘doador’, o indivíduo que busca um serviço de doação
passa por uma série de etapas, acima expostas e, em caso de aptidão, é encaminhado
para o setor de coleta de um hemocentro. Embora os centros de hemoterapia recebam
considerável número de candidatos, ainda é baixo o número de aptos à doação. Quando
essa pessoa é considerada inapta pode receber do serviço dois tipos de informação, a
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primeira, de que há possibilidade de uma doação futura, sendo inapto temporariamente;
ou, em caso de inaptidão definitiva, denomina-se permanentemente inapto.
Se apto, o doador informa se fará uma doação voluntária, podendo seu sangue
ser encaminhada para qualquer hospital ou paciente, ou dirigida/de reposição, particular
e personalizada, que funciona de forma a ‘compensar’ a quantidade de sangue utilizada
no tratamento de um parente ou conhecido internado (Brener et al., 2008).
Com relação a tais designações, através de uma revisão de estudos que traçam o
perfil do doador em diferentes regiões do país, oito deles citam prevalência de
candidatos aptos do sexo masculino, nessas publicações os percentuais de homens
variam de 62 a 76% das amostras (Borges et al. 2005; Brener et al. 2008; Caram, 2006;
Martins et al., 2009; Moura et al., 2006; Silva et al., 2006; Souza e Silva, 2000;
Vertchenko, 2005). Comparando percentuais brasileiros com estudos realizados em
outros países, dados de Shenga, Pal e Sengupta (2008) sobre doadores indianos da
cidade de Sikkin, apontaram que 84,2% das doações eram feitas por homens; Sojka e
Sojka (2008) em pesquisa realizada na cidade sueca de Umea também apresentaram um
percentual masculino superior de 60,65%, com o mesmo visto em Kaunas, Lituânia,
cujo percentual de homens atingiu 50,9% da amostra de 334 participantes (Buciuniene,
Stoniene, Blazeviciene, Kazlauskaite, & Skudiene, 2006). Em apenas duas publicações
foram encontrados maiores percentuais de mulheres doadoras, a saber, Zago et al.
(2010) que em estudo com 2956 doadores da cidade gaúcha de Pelotas obtiveram 56%
de mulheres e no estudo espanhol que Montoya, Castillo, Berrio e Fernández (1996)
desenvolveram em Granada com amostra de 197 doadores, sendo 58,7% deste do sexo
feminino.
Publicações que citam o estado civil dos participantes não tem tanta frequência,
três estudos nacionais e um estrangeiro citam a prevalência de indivíduos casados com
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percentis que vão de 44,8% em Belo Horizonte a 89,5%, na Índia (Benetti & Lenardt,
2006; Martins et al., 2009; Shenga, Pal, & Sengupta, 2008; Vertchenko, 2005). No que
se refere à religião, apesar de não ser uma variável tão investigada, a maioria de
doadores católicos é denotada em três estudos nacionais, em duas investigações
mineiras, Brener et al. (2008) e Vertchenko (2005) obtiveram porcentagens de 72% e
70% de suas amostras compostas por católicos, enquanto na pesquisa de Benetti e
Lenardt (2006) em Santa Catarina, tal religião é representada por 60% dos sujeitos.
No tocante à faixa etária, novamente oito referências citam como mais
propensos a doações pessoas que têm entre 18 a 30 anos de idade, tendo, esses estudos,
amostras com percentuais de 48 a 86,2% de participantes dentro desta faixa etária
(Brener et al., 2008; Buciuniene et al., 2006; Caram, 2006; Martins et al., 2009; Moura
et al., 2006; Silva et al., 2006; Souza e Silva, 2000; Vertchenko, 2005). Embora
algumas investigações enfoquem classe econômica e renda enquanto fatores influentes
para a doação, não existe consenso ou mesmo menção a correlações significativas entre
aptidão à doação e renda familiar ou classe de pertença, o mesmo podendo-se dizer
sobre o nível de instrução.
A taxa de novos doadores foi citada em cinco estudos, nestes aqueles indivíduos
que buscam os serviços de doação de sangue pela primeira vez não têm um percentual
fixo, enquanto em alguns, como os de Di Colli et al. (2009), Martins et al. (2009) e
Vertchenko (2005), os percentuais variavam de 25 a 37% das amostras estudadas; as
publicações de Borges et al. (2005) e Zago et al. (2010) expõem percentuais de 61,7% e
68% de novos doadores em suas amostras. O mesmo pode-se dizer quanto ao tipo de
doação, se voluntária e de reposição, em Di Colli et al. (2009), em estudo com 349
usuários do hemocentro de Apucarana/PR, 60% dos participantes faziam uma doação
voluntária, enquanto outros 38,7% informaram estar doando para alguém, sendo ainda
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1,7% da doações feitas através de convocação pelo hemocentro, esta última feita por
poucas instituições. Em outro estudo nacional, Vertchenko (2005) investigou doações
ocorridas em hemocentro de Belo Horizonte e, dos 669 doadores, 32,1% foram à
instituição com o fim de realizar uma doação espontaneamente. Buciuniene et al.
(2006), em estudo realizado na Lituânia, país em que ainda existe a prática da doação
remunerada, apenas 10,2%, em um total amostral de 334 doações realizadas,
correspondiam à doações voluntárias.
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2.2 Qualidade de Vida

Com base nos critérios anteriormente expostos para que o indivíduo seja
considerado apto a doar sangue, percebe-se que os mesmos são essencialmente
objetivos, centrados em exames clínicos, como os de pressão sanguínea e de anemia, e
em respostas a questionário sobre condutas de risco. A proposta de investigação neste
trabalho não é desqualificar tal prática, já que esta é essencial tanto a segurança do
doador quanto daquele que virá a receber a doação. A intenção é incluir um enfoque
subjetivo neste contexto fundamentalmente biológico, para isso fazemos uso do
construto qualidade de vida (QV).

2.2.1 Qualidade de vida – o conceito

A qualidade de vida é um tema bastante utilizado tanto na comunidade científica
quanto na população em geral, sendo hoje abordado frequentemente pelos meios de
comunicação em massa, pelos programas governamentais e por estudos acadêmicos.
Múltiplas ciências, tais como Filosofia, Ciências Sociais, Medicina, Enfermagem,
Psicologia, dentre outras, têm direcionado esforços no estudo do conceito, cada uma
delas partindo de perspectivas teóricas distintas que vêm agregar significados ao termo e
é exatamente essa soma de perspectivas que faz com que construto seja
multidimensional,

composto por

aspectos de natureza objetiva e subjetiva

(Albuquerque, Vieira, Martins, & Neves, 2007). Enquanto a primeira delas relaciona-se
a dados concretos da realidade social, como renda, Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), nível de escolaridade, mortalidade infantil, entre outros, aqueles de natureza
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subjetiva referem-se a como cada indivíduo avalia as condições reais e objetivas de sua
vida (Minayo, Hartz, & Buss, 2000).
É um conceito de difícil operacionalização por vários motivos podendo citar: as
múltiplas dimensões do constructo; resulta da atuação de diversos eventos concorrentes;
refere-se à adaptação de indivíduos e grupos de pessoas, em diferentes épocas da vida,
de uma ou várias sociedades; além de ser um evento situacional, dependente do tempo
(Albuquerque et al, 2007). Para a Organização Mundial de Saúde - OMS, trata-se de um
conceito holístico que reúne um conjunto de recursos (sociais, individuais e físicos)
necessários para que um indivíduo realize seus objetivos e aspirações, e para a
satisfação de necessidades em diferentes níveis. Dentre as dimensões da qualidade de
vida incluem-se saúde física, mental, integração social, moradia, tempo livre, lazer,
educação, meio ambiente, relações interpessoais e bem estar geral (Franken, Coutinho,
& Ramos, 2007).
A qualidade de vida traz consigo três aspectos arraigados: a subjetividade, pois
tem base em uma perspectiva individual; a multidimensionalidade, já que é composta
por um conjunto de domínios, e a existência de dimensões positivas e negativas
(Aquino, Augusto, Moreira, & Ribeiro, 2009). O termo apresenta intersecções com
vários

outros

conceitos,

tais

como

status

de

saúde,

status

funcional

e

incapacidade/deficiência, em uma visão orgânica; bem-estar, satisfação e felicidade por
um enfoque mais social e psicológico; e preferência (utility) de origem econômica
(Fleck et al., 1999).
Definições como estas são descritas enquanto ampliadas e convivem com
versões mais restritas, centradas em aspectos econômicos ou relacionadas a aspectos de
algum quadro clínico. Em estudos sobre a temática, o termo qualidade de vida ligada à
saúde (QVLS) é frequentemente utilizado e trata-se de um valor atribuído pelo
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respondente à vida através de sua percepção sobre aspectos físicos, psicológicos e
funções sociais frente a uma condição de intervenção médica. O conceito fundamental
de QVLS relaciona-se aos de percepção de saúde, as funções sociais, psicológicas e
físicas, bem como os danos a elas relacionados (Minayo et al., 2000). Alguns autores
também o utilizam enquanto sinônimo de condição de saúde e funcionamento social,
pois tem por foco uma avaliação subjetiva do paciente, ligados à influência de seu
estado de saúde sobre sua capacidade de viver de modo pleno (Moreira, 2001).

2.2.2 Instrumentos de avaliação de qualidade de vida

A dificuldade em conceituar o construto QV gera complicações quanto à
elaboração de instrumentos de medida, na construção dos mesmos, a síntese de toda
complexidade só é possível pela análise de diferentes culturas e realidades. Com o
objetivo de amenizar questões relativas à cultura, estudos multicêntricos foram criados
para que a avaliação da qualidade de vida independesse da nação, cultura ou época,
fazendo bem mais do que uma simples tradução, mas uma melhor adequação a
contextos. Um obstáculo adicional na mensuração da qualidade de vida é a amplitude
das ideias e conceitos que a envolvem, fazendo com que os instrumentos desenvolvidos
com o fim de mensurá-la, sejam divididos em componentes ou domínio (Both et al.,
2006; Ciconelli, Ferraz, Santos, Meinão, & Quaresma, 1999; Morin, 2002).
As escalas que avaliam a qualidade de vida são geralmente classificadas com
base no seu campo de aplicação em genéricas ou específicas, estas últimas
desenvolvidas para estudo de indivíduos em determinados quadros clínicos, como
hepatite, diabetes, e outras doenças crônicas. As genéricas têm de base e aplicação
populacional, sem especificar patologias, sendo mais apropriadas a estudos
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epidemiológicos, planejamento e avaliação do sistema de saúde (Minayo et al., 2000;
Teixeira, 2005).
Um desses instrumentos foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde
que, buscando avaliar qualidade de vida em uma perspectiva internacional, desenvolveu
um instrumento em projeto multicêntrico de avaliação denominado World Health
Organization Quality of Life (WHOQOL-100) e o sua forma reduzida, o WHOQOLabreviado. O WHOQOL-100 possui 100 questões distribuídas em seis domínios: físico,
psicológico, nível de independência, relações sociais, ambiente e aspectos espirituais e
crenças. Já o WHOQOL–Bref, forma abreviada, tem 26 questões, extraídas do anterior,
cobrindo quatro domínios: físico, psicológico, relação social e ambiente.
O Short-Form Health Survey (SF-36), instrumento utilizado no presente estudo,
tem uso para avaliar qualidade de vida bem como a percepção de saúde, foi elaborado
por pesquisadores de 14 países, a partir de 1991 pelo Health Assessment Lab em
Boston, traduzido e validado para uso internacional pela International Quality of Life
Assessment (IQOLA); no Brasil, sua tradução e validação foram feitas por Ciconelli, em
1997. É uma escala composta por 36 itens, divididos em oito dimensões: funcionamento
físico, limitações causadas por problemas da saúde física, limitações causadas por
problemas da saúde emocional, funcionamento social, saúde mental, dor, vitalidade
(energia/fadiga), saúde geral e estado de saúde atual, essas dimensões, por sua vez,
agrupam-se em dois componentes, um físico e outro emocional. O SF-36 é aplicado em
grupos saudáveis e em grupos com problemas crônicos de saúde e limitações, encontrase traduzido e validado em diferentes idiomas. (Ciconelli, Ferraz, Santos, Meinão, &
Quaresma, 1999; Ware, 2009).
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2.2.3 Estudos sobre a temática

Dada a riqueza referente ao tema Qualidade de Vida, estudos são publicados nas
mais diversas áreas e, devido sua proximidade com a saúde, grande número de
publicações e estudos a investigam em quadros nos quais se evidenciam algum grau de
comprometimento em saúde. Em uma busca realizada pelos termos ‘qualidade de vida’
e ‘sf-36’ em portal de periódicos, considerando as bases Medline, Lilacs e Scielo e
materiais em língua portuguesa, os 15 primeiros resultados apresentam grande
variedade nas áreas de formação profissional dos seus autores. Encontraram-se dois
artigos publicados por psicólogos, quatro por médicos em áreas distintas, seis por
profissionais de fisioterapia ou terapia ocupacional e uma publicação nas áreas de
educação física, enfermagem e fonoaudiologia.
As temáticas abordadas tiveram igual diversidade, pode-se citar Abrunheiro
(2005) que, através da aplicação do SF-36 e da Escala de Satisfação com o Suporte
Social (SSS), analisou correlações entre Qualidade de Vida e a Satisfação com o
Suporte Social em 50 pacientes submetidos a transplantes hepáticos e concluiu que
existe correlação entre QV e suporte social, porém a autora não faz menção a nenhum
dos domínios contidos no SF-36. Uma grande parcela dos estudos refere-se à
comparação das medidas dos domínios contidos no SF-36 ao longo da participação em
algum programa de intervenção em saúde, pode-se citar Cesar, Júnior e Battistella
(2004) que realizaram um estudo longitudinal com 154 pacientes que sofriam de
lombalgias, participantes de um programa da Escola de Postura, da Divisão de Medicina
de Reabilitação da USP, confrontados resultados de uma avaliação inicial com outras
ocorridas após o primeiro mês e/ou quarto mês obteve-se alterações, nas palavras do
autor, ‘favoráveis’ nos domínios dor, estado geral de saúde, vitalidade, limitação por
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aspectos físicos e saúde mental. Outros exemplos foram os estudos de Mota, Ribeiro,
Carvalho e Matos (2006) que denotaram diferenças nos escores dos oito domínios da
qualidade de vida do SF-36 entre idosos de Uberlândia/MG, participantes e não
participantes de programas de atividade física; de Aquino et al. (2009) que viram
melhoria nos domínios capacidade funcional e estado geral de saúde entre 20 usuários
do atendimento fisioterápico de unidades básicas de Saúde em Divinópolis/MG; Souza
et al. (2009) em um estudo com 16 portadores de tuberculose de Patos/PB perceberam
que os mesmos apresentavam elevações nos escores relativos aos domínios vitalidade,
dor e capacidade funcional após a adesão a determinado tratamento; enquanto
Figueiredo, Bezerra, Barros e Melo (2008), avaliando a qualidade de vida em 10
pacientes com idade entre 40 e 80 anos que possuíam doenças respiratórias crônicas, na
cidade de João Pessoa/PB, denotaram escores com pontuações médias entre 39 e 58
pontos, constatando a influência das doenças crônicas, de suas limitações e de seu
tratamento invasivo em todos domínios da qualidade de vida abarcados pelo
instrumento SF-36. Por fim, Barbatti (2006) investigou a influência da atividade física
na qualidade de vida de pacientes com quadros de depressão e que possuíam algum grau
de dependência química, analisadas as respostas dos 141 participantes no início da
participação do programa e após o segundo e o quarto mês, constatou-se um aumento
nos escores dos domínios da QV nas duas aplicações posteriores à entrada no programa.
Com base na visão desses estudos, uma tendência percebida é a investigação do
impacto de certos quadros clínicos ou intervenções cirúrgicas na qualidade de vida,
como já citado anteriormente, Abrunheiro (2005) investigou associações entre QV e
apoio social em amostra submetida a transplante hepático; Silva et al. (2006) estudou
em Campinas/SP qualidade de vida em 21 pacientes que fizeram operação de
reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e encontrou forte correlação entre

32

os escores obtidos no domínio capacidade funcional e o tempo de pós-operatório. Vall,
Braga e Almeida (2006) evidenciaram grande comprometimento na QV de pessoas com
lesão medular traumática em todos os domínios, sendo o principal aquele relativo a
aspectos sociais e Oliveira (2008), estudando o impacto de disfunções de saúde, voz e
comprometimento na deglutição sobre a QV em pacientes com doença de Huntington,
apresentou as medianas nos escores dos domínios limitações por aspectos emocional e
físico de 0 (zero) e 25 pontos, respectivamente.
Embora em menor número, é possível encontrar estudos com indivíduos sem
nenhum tipo de comprometimento na saúde, pode-se citar estudos com cuidadores de
enfermos que, embora não vivenciem limitações maiores em suas vidas, estão em um
contexto de tensão dado o quadro clínico daquele familiar institucionalizado. Dois
estudos evidenciaram esta conjuntura: Cuvero (2008) comparam a qualidade de vida
entre cuidadores de crianças e adolescente autistas com outros sem a disfunção em
Uberlândia/MG, onde, segundo os autores, os primeiros apresentaram impacto negativo
na QV, quando comparados aos últimos; Nickel et al. (2010) estudaram o nível de
independência funcional de pessoas com sequelas de doenças neurológicas e a
qualidade de vida de seus cuidadores principais, constatou-se uma pequena correlação
entre independência funcional e aspectos sociais do SF-36, além de alta correlação entre
o nível de dependência moderada e o domínio capacidade funcional, assim como entre a
condição de completa dependência e os domínios dor e saúde mental. Em uma terceira
publicação, Pinto et al. (2009) avaliaram a qualidade de vida de 118 cuidadores de
idosos com doença de Alzheimer e constaram valores médios inferiores a 65 pontos nos
domínios aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde
mental.
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Outras duas referências encontradas, constavam de revisões de literatura, na
primeira delas, Oliveira e Orsini (2009) investigaram o uso de escalas de QV em
pacientes vítimas de acidentes vascular encefálico em publicações entre os anos de 1990
e 2007; constatou-se que os instrumentos mais frequentemente utilizados foram:
Qualidade de Vida da OMS – tanto na versão completa, WHOQOL-100, quanto na sua
versão abreviada, WHOQOL-bref; Perfil de Saúde de Nottingham (PSN) ou o
Formulário Abreviado da Avaliação de Saúde 36 (SF-36), o uso dos mesmos é
justificado pelos seus índices de consistência interna, validade e confiabilidade testereteste em amostras brasileiras. Em uma segunda revisão, Makluf, Dias e Barra (2006)
tiveram como foco trabalhos sobre qualidade de vida em mulheres com câncer e
denotaram uma falta de consenso entre estudos do campo, constatou-se que há pior QV
entre mulheres submetidas à mastectomia quando comparadas as que fazem cirurgia
conservadora da mama, além do fato, daquelas com idade mais elevada sentirem menos
o impacto da doença quando comparadas àquelas de menos idade, e que o grupo de
mulheres que faz algum tipo de terapia sistêmica, como quimioterapia, tende a ter
escores piores nos domínios estado geral de saúde, limitação por aspecto físico e social.
Dentre os estudos aqui apresentados, é possível perceber que a maioria tem
interesse por populações institucionalizadas ou que apresentam algum tipo de quadro
clínico; porém, tal como o estudo que aqui se desenvolve, algumas pesquisas têm
amostras sem comprometimento na saúde. Pode-se citar o trabalho de Teixeira, Fonseca
e Máximo (2002) que investigaram os oito domínios de Qualidade de Vida através do
SF-36 tendo por amostra estudantes de Psicologia do Centro Universitário Salesiano de
São Paulo (UNISAL) em Lorena/SP, para isso as autoras aplicaram o instrumento SF36 em 278 graduandos, distribuídos ao longo dos cinco anos de formação. Os resultados
apresentam, quando analisada conjuntamente toda amostra, escores elevados

nos
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domínios capacidade funcional, aspectos físicos e estado geral de saúde; em
contrapartida, os domínios vitalidade e aspecto emocional tiveram, respectivamente,
50,72% e 57,55% da amostra com pontuações abaixo de 50 pontos. Quando
comparados os escores médios obtidos por cada um dos estudantes nas diferentes etapas
do curso, foi denotada uma queda nos escores, sobretudo nos alunos matriculados no
terceiro ano do curso, fato este justificado pelas autoras, em razão da mudança no
quadro das disciplinas que nos dois primeiros anos de curso não são exclusivamente
específicas do curso.
Em estudo realizado na cidade espanhola de Girona, com população não
institucionalizada, García et al. (2005), visando averiguar diferenças entre aplicações do
SF-36 via telefone e presencial, obtiveram uma amostra de 261 pessoas. Os
participantes responderam ao instrumento por duas vezes, com intervalo de três semanas
entre elas, onde era alternada a forma de réplica ao SF-36, aqueles que primeiramente
responderam o instrumento pessoalmente ao entrevistador, no segundo momento
respondiam por telefone, com o inverso ocorrendo aos submetidos inicialmente à
aplicação não presencial. Os resultados obtidos não mostraram diferenças significativas
nas pontuações dos domínios do instrumento, independente da ordem de aplicação
telefone-presencial ou presencial-telefone, através de uma visão dos mesmos foi
possível denotar escores superiores a 65 pontos em todos os componentes, estando as
maiores médias nos aspectos sociais (93,4 pontos) e emocionais (93,3 pontos) e as mais
baixas no componente vitalidade (66,1 pontos).
Pimenta et al. (2008), avaliaram a qualidade de vida de 87 aposentados em Belo
Horizonte/MG, através do uso do SF-36, e obtiveram menores escores nos domínios
aspectos físicos, dor e estado geral de saúde com valores médios de 49.2, 54.8 e 59
pontos, respectivamente. Com base no questionário sociodemográfico e nas pontuações
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no instrumento, obteve-se diferença significativa entre as pontuações de homens e
mulheres em seis dos oito domínios, sendo eles capacidade funcional, aspectos físicos,
dor, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental; no tocante à idade, diferenças fizeramse presentes nos domínios capacidade funcional, dor, vitalidade, aspectos sociais e
saúde mental, onde as maiores pontuações foram observadas em aposentados de idade
mais avançada; quanto ao estado civil, casados obtiveram melhores pontuações na
capacidade funcional, aspectos físicos, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos
sociais e saúde mental; a prática de atividades físicas e a ocupação após a aposentadoria
foram apontados enquanto influentes para um melhor escore em todos os domínios do
SF-36, sobretudo em capacidade funcional, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos
sociais e saúde mental. Em uma terceira pesquisa brasileira, que teve como amostra 40
funcionários públicos pertencentes ao setor administrativo da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), foram obtidas medianas inferiores a 50 pontos em cinco dos oito
domínios no SF-36. Diferenças significativas entre as pontuações de homens e mulheres
foram denotadas nos domínios dor, vitalidade, aspectos sociais e aspectos físicos
(Armondes, Vaz, Pachioni, Oikawa, & Fregonesi, 2009).
A qualidade de vida através do SF-36 também foi investigada por Costa (2008)
em 200 profissionais de educação física da rede pública de Campo Grande/MS, em
todos os domínios da escala os participantes tiveram pontuação média acima de 70
pontos, à exceção do domínio vitalidade. Comparadas as médias entre os dois sexos,
todos os domínios as mulheres apresentaram escores mais baixos, havendo diferença
significativa nos domínios dor, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental. Não se
encontrou qualquer diferença ou correlação quanto o estado civil dos professores, porém
foram apresentadas correlações entre idade e os domínios capacidade funcional,
aspectos físicos e dor. Bettarello e Saut (2006) analisaram resultados no SF-36 após
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aplicação de terapias e ginástica laboral com 16 funcionários do setor de editoração de
um centro universitário em Batatais/SP e obtiveram pontuações médias superiores a 75
em todos os domínios, não havendo diferenças significativas quanto às variáveis sexo,
idade, estado civil ou técnicas utilizadas. Em um último estudo revisado, Rocha e
Fernandes (2008) avaliaram a qualidade de vida de 91 professores do ensino
fundamental do município baiano de Jequié, embora o foco da publicação tenha sido
discutir as condições de trabalho e implicações à saúde dessa classe profissional, os
resultados apresentaram valores médios menores do que 70 pontos em todos os
domínios do SF-36.
É este, pois, o universo no qual circula e é circundado o construto qualidade de
vida pela óptica dos grupos de estudos que tem por base o instrumento Short Form
Health Survey (SF-36) da International Quality of Life Assessment (IQOLA),
difundidos nas mais diversas áreas, sendo possível encontrar estudos com acadêmicos
em universidades, indivíduos que se utilizam de serviços de unidades básicas de saúde,
acompanhantes de pacientes com diferentes graus de comprometimento, pessoas que
desenvolvem prática de exercícios físicos regulares ou que seguem certos padrões
alimentares, profissionais de diversas áreas de formação e atuação, enfocando uma
abordagem ampla e centrando-se na variação dos escores em cada um dos componentes
(Aquino et al., 2009; Fiedler, 2008; Maciel, 2006; Oliveira, 2005).
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2.2.4 Doação de sangue e qualidade de vida

No contexto da doação de sangue é escasso o número de investigações sobre
QV, esta última surge como forma de conhecer seus diversos componentes, tais como
capacidade funcional, aspectos físicos, emocionais e sociais, percepção da dor, do
estado geral de saúde, da vitalidade e da saúde mental por esse público particular,
ratificando ou não a condição que lhe é dada após as triagens de aptidão, de um
indivíduo que goza de boa saúde. Em estudo realizado em São Paulo, Teixeira (2005)
utilizou uma amostra de 43 doadores aptos como grupo controle em uma pesquisa com
candidatos à doação portadores do vírus da Hepatite C. Médias e medianas do grupo
controle em cada domínio tiveram valores igual ou superior a 80 pontos, onde a
pontuação máxima é 100, indicando boa qualidade de vida em todos os domínios. Os
resultados apresentaram diferenças significativas entre o grupo controle e pacientes com
indicação de tratamento antiviral nos escores de todos os domínios do SF-36, quando
feita a comparação com aqueles sem a necessidade deste tratamento as diferenças foram
significantes em todos os domínios à exceção foi de capacidade funcional. Quando
investigadas diferenças entre os sexos, elas fizeram-se significativas nos domínios:
capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde
mental.
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2.3 Atendimento Em Serviços De Saúde

O foco sobre questões relacionadas ao atendimento teve início após as duas
Guerras Mundiais, junto ao crescimento da temática qualidade de vida, a princípio
foram desenvolvidos estudos com o objetivo de avaliar o impacto dos avanços da
medicina diretamente na vida das pessoas, que passaram a viver mais. Então, tomaramse direcionamentos diversos como condições objetivas e subjetivas de populações,
buscas por medidas de riqueza/pobreza em todo mundo, a defesa de que a saúde não se
relaciona exclusivamente a exames laboratoriais e avaliações clínicas, mudança de foco
dos estudos da doença para características adaptativas e variáveis positivas da vida. É
nesse contexto que surgem os serviços de atendimento e atenção ao consumidor como
forma de planejar estratégias para a plena satisfação de necessidades dos usuários, com
ênfase em aspectos relacionados à humanização (Fleck, 2008).
Constitui um novo paradigma, uma forma de abordar a saúde com ênfase no
humano, suas condições de vida, sua autopercepção, suas expectativas e capacidade de
superar dificuldades e de como avalia o atendimento buscado e se, neste contexto, é
tratado com dignidade. Visando agradar aqueles que buscam seus produtos e serviços,
muitas empresas desenvolvem programas de avaliação como forma de melhor atender
seus clientes (Dantas, 2001).
No que se refere ao campo da saúde, as primeiras investigações datam da
década de 1970, quando foram realizados estudos sobre a satisfação do paciente com o
intuito de melhorar resultados clínicos de adesão ao tratamento, através da análise de
aspectos como a presença em consultas, a aceitação de recomendações e prescrições,
assim como o uso de medicamentos receitados. Ampliando o foco desses estudos, não
se limitando a aspectos ligados à frequência e ao respeito a indicações médicas, outros
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aspectos foram enfocados para aperfeiçoar ao máximo a atenção aos usuários dos
serviços de saúde, pode-se citar formas de acesso à instituição, receptividade, tempo de
espera e atendimento e resolutividade das queixas (Esperidião & Trad, 2006; Savassi,
2010).
Satisfazer neste contexto não se limita à busca por um serviço e seu pronto e
adequado atendimento, refere-se a uma atenção humanizada, onde o usuário percebe
que, além do conhecimento teórico e os aspectos técnicos, o profissional de saúde tem a
ciência de que as diferentes características individuais das pessoas fazem parte da
natureza humana. A partir disso, é possível uma melhor captação das necessidades
subjetivas do usuário e, portanto, realizar um atendimento mais integral a essas pessoas,
frequentemente sensibilizadas (Falk, Oliveira, & Motta, 2010; Hoga, 2004).
Em nosso estudo enquanto tentamos abarcar questões sobre a saúde subjetiva
através da aplicação do SF-36; como forma de enfocar a satisfação dos usuários e
humanização, foi aplicado um questionário sobre a percepção do atendimento recebido
e da instituição em si.

2.3.1 A Questão Da Humanização

As discussões relacionadas sobre atenção humanizada ao usuário surgem no
século passado, quando avanços tecnológicos que, ao mesmo tempo em que facilitavam
o desempenho de atividades nos mais diversos campos, foram responsáveis por uma
cultura egoísta e competitiva, onde a violência constitui a forma mais utilizada para
resolução de conflitos. No campo trabalhista, a organização científica determina as
formas mais adequadas à execução de tarefas, com o fim de se aumentar a velocidade
dos procedimentos e, consequentemente, a produção e o lucro sobre este último. No
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campo da educação, formavam-se trabalhadores para execução mecânica de funções,
como se os mesmo fossem parte de uma grande engrenagem, os trabalhadores da saúde
estavam aí incluídos. A educação médica adota um modelo para a formação de médicos,
enfermeiros e demais profissionais baseado em métodos tecnicistas, nos quais o corpo
humano é visto como uma máquina formada por peças nas quais se pode analisar e
interferir através do saber e técnicas racionais. O doente é um corpo com mau
funcionamento dos mecanismos biológicos, cabe ao profissional de saúde tratar o corpo
doente de forma separada, tanto da mente, como das condições sociais e ambientais que
o cercam (Diniz, 2005; Grunpeter, Costa, & Mustafá, 2007).
Em reação a este tecnicismo biomédico, surge nas décadas de 1980 e 1990 um
conjunto de movimentos políticos-ocupacionais e de contracultura que tinham a
proposta de desenvolver a intersubjetividade nas práticas de saúde, tendo em comum o
incentivo à humanização nesses serviços. Exemplos desses movimentos são o de
humanização do parto, a luta antimanicomial, e bioética das relações humanas, todas
com a finalidade de fazer com que a imagem sobre as instituições (maternidades,
hospícios, hospitais em geral) fossem dessacralizadas e que assumissem, além do seu
papel terapêutico, sua função social, igualmente importante. Isso colaboraria para que
aqueles que buscassem algum tipo de tratamento pudessem ter conhecimento dos
procedimentos pelos quais são submetidos, diminuindo a natural ansiedade e fazendo
com que seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais não sejam perdidos
(Louzada, Stang, & Calabrez, 2008).
Tais movimentos contribuíram para o desenvolvimento e implantação da Política
Nacional de Humanização – PNH que propõe um conjunto de ações com vistas a
melhorar a qualidade e eficácia do sistema de saúde, com o entendimento de valorizar
os diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção da saúde pela oferta de
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atendimento com qualidade, articulando os avanços tecnológicos com acolhimento,
melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais (Beck,
Lisboa, Tavares, Silva, & Prestes, 2009).
Enquanto essas duas últimas características referem-se a condições físicas dos
estabelecimentos de saúde para usuário e prestador, o acolhimento trata da relação entre
esses dois elementos humanos. O acolhimento, aliás, é definido enquanto ferramenta
tradicional dos serviços de saúde, um modo de operar processos de trabalho que visa
atender todos que procuram os serviços de saúde, através da atenção a seus pedidos e
assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas adequadas aos
usuários em cada momento. Em suma, ele está relacionado a três aspectos básicos: a
resolutividade, já que o usuário tem em mente a solução, ainda que parcial, do motivo
pelo qual busca o serviço; o vínculo, no sentido de que instituição e o profissional têm
de fazer com que aqueles que o buscam sintam-se bem recebidos e atendidos,
convidados a um futuro retorno e, quando necessário, encaminhados a outro setor da
própria instituição ou de outra; e desempenho profissional, a qualificação profissional
não é requisito exclusivo para um atendimento adequado, o profissional de saúde tem de
estabelecer da melhor forma possível uma relação empática, humanizada e
comprometida com o cuidado personalizado, garantindo tanto o equilíbrio físico quanto
o emocional de quem é atendido (Falk, Oliveira, & Motta, 2010; Lima, Arcieri, Garbin,
& Moimaz, 2010).
O mote maior das discussões que têm foco na Humanização, como seu próprio
nome já diz, é o ser humano; muitos estudos nacionais se mobilizam no sentido de
investigar como as pessoas se comportam e percebem o atendimento no contexto da
saúde pública no Brasil, para isso, têm por objeto de estudo ora o usuário atendido, ora
as instalações nas quais são feitos os atendimentos, ora os profissionais de saúde. No
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presente trabalho propõe-se fazer com que os doadores de sangue do HEMONORTE
falem sobre sua experiência com a instituição, iniciada no momento em que saem de
suas casas ou locais de trabalho e finalizada com o retorno a elas.

2.3.2 A Importância Do Usuário Para Hemocentros

O grau de satisfação de usuários com o atendimento recebido em instituições de
saúde é um importante indicador a ser considerado no planejamento de ações. A
relevância da percepção deles centra-se na possibilidade de dimensionar o reflexo das
ações desenvolvidas no setor de saúde, servindo também como vetor de direcionamento
e planejamentos do serviço. Dessa forma, a melhoria dos programas de saúde pode ter
base no processo de avaliação através da ótica do usuário, já que estudos sobre ações no
campo de saúde apontam para a necessidade de ouvir quem é atendido, considerando
sua concordância e aceitação (Moimaz et al., 2010).
No caso mais específico dos centros de Hematologia e Hemoterapia
(Hemocentros), o doador de sangue não pode ser comparado a um paciente ou cliente,
pois ele não está se submetendo a um tratamento nem adquirindo um bem, mas doando
seu sangue. Assim, sendo sua satisfação volta-se completbamente a como os serviços
lhe são prestados (Borges et al.,2005).
Desde a implantação dos primeiros serviços de doação de sangue no Brasil,
existe a necessidade de contínua captação de doadores, sendo a maior carência de
doações espontâneas e de repetição. Para que se alcancem doações de repetição e
fidelizadas são requeridas ações que possibilitem a construção de um relacionamento
pessoal entre equipe de trabalho e doadores, onde lealdade e confiança estejam
presentes e façam-se percebidas (Di Colli et al, 2009).

43

O conhecimento das necessidades, percepções e do comportamento dos
doadores em relação ao sangue, sua doação e banco de sangue, ajudam os gestores em
saúde a aprimorar e direcionar esforços para um aperfeiçoamento permanente de
serviços e o consequente aumento na captação de doadores. A avaliação do usuário,
mesmo não sendo uma prática comum nos serviços de saúde, está em desenvolvimento
tanto metodológico quanto conceitual e constitui uma etapa essencial do processo de
planejamento e administração no setor de saúde, através dela é possível se fazer um
diagnóstico do funcionamento das diversas condições existentes, comparando-as a
situações e técnicas previstas, possibilitando assim que metas e resultados sejam
atingidos e que uma decisão racional para resolução de eventuais problemas (Giacomini
& Filho, 2010).
Através de buscas em portais de periódicos nacionais e internacionais, tendo por
bases Scielo, Psyinfo, Web of Science, Lilacs, Scopus, MedLine, PubMed, PsyArticles,
Pepsic e BVS, com os termos ‘doação de sangue’, ‘doação sanguínea’, ‘percepção do
usuário’, ‘satisfação’, ‘avaliação de serviços’, ‘serviços de atendimento’, utilizados em
pesquisas combinadas e ainda com seus correspondentes em língua inglesa, obteve-se
um material considerável de publicações, mas a partir da leitura dos mesmos denotou-se
que poucos têm em seus objetivos a avaliação dos serviços hemoterápicos diretamente.
Grande parte deles é de revisões de literatura, outros investigam a prevalência de
doações de repetição em serviços com doação remunerada e voluntária, concepções de
estudantes sobre doação de sangue, além de questões relacionadas à motivação em doar
e estudos sobre a comunicação utilizada em campanhas midiáticas (Buciuniene et al.,
2006; Gillespie & Hillyer, 2002; Rocha, Batista-Leite, & Vulcani, 2009; Sampath et al.,
2007; Shenga, Pal, & Sengupta, 2008; Shenga, Thankappan, Kartha, & Pal, 2010).
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Neste conjunto de publicações, três estudos nacionais têm como foco a
satisfação do doador de sangue, o primeiro deles em pesquisa realizada em Ribeirão
Preto/SP, Borges et al. (2005) avaliaram a fidedignidade de um instrumento voltado à
satisfação do doador de sangue em hemocentro local, obtendo maiores índices de
insatisfação

em

aspectos

relacionados

à

acessibilidade/conveniência,

mais

especificamente com relação ao acesso até a instituição e o tempo gasto na doação; em
contrapartida, os itens que tiveram os mais altos índices de satisfação foram aqueles
relacionados a aspectos técnicos e interpessoais, como higiene do local, confiança no
material utilizado e na relação com funcionários.
Em estudo realizado na cidade gaúcha de Rio Grande, com objetivo de conhecer
dúvidas e opiniões ligadas à doação e à organização do serviço no banco de sangue do
Hospital Santa Casa e identificar estratégias mais eficientes para o desenvolvimento de
um programa de doação voluntária e a relevância da relação profissional-usuário na
conquista de doadores, voluntários foram entrevistados com questões relacionadas à
doação, ao atendimento prestado e ao comportamento do profissional do hemocentro.
Na avaliação da organização do serviço e do atendimento ao doador, o atendimento
prestado foi bem avaliado, sendo as opiniões negativas relacionadas ao conforto, à
demora e à ordem de atendimento; no tocante à relação profissional-usuário, os
doadores a julgaram positivamente e veem o atendimento feito pelo profissional como
influente no retorno ao serviço para novas doações. Atitudes positivas, como calma,
paciência, atenção, simpatia e bom humor foram valorizadas por possibilitarem um
ambiente seguro e descontraído, sendo úteis no controle da ansiedade e do medo da
coleta; de forma oposta, a falta de educação e atenção foram referidos como principal
motivo de queixas relacionadas aos funcionários do hemocentro (Giacomini & Filho,
2010).
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No último estudo nacional, ocorrido no Hemonúcleo de Apucarana/PR, Di Colli
et al. (2009) elaboraram um instrumento de avaliação para identificar a percepção do
doador frente às diferentes etapas do processo de doação, bem como as áreas de
insatisfação que se refletem no não retorno espontâneo do doador. O instrumento foi
aplicado com 518 doadores, divididos com base no período em que realizou a doação,
no primeiro semestre dos anos de 2006 ou de 2007, avaliaram-se questões como
orientações recebidas, horário de atendimento, ambiente físico (limpeza, agradabilidade
e cortesia) e a equipe de trabalho. Independente do período em que foram aplicados, os
serviços tiveram maiores frequências de respostas ‘ótimo’ em todos os aspectos
abordados, com percentual mínimo de 57% em questões relacionadas ao tempo de
espera e permanência no serviço e à clareza das informações sobre doação. Os itens
com piores avaliações foram tempo de espera e permanência no hemocentro e horário
de atendimento, com opiniões sinalizadas enquanto ruim e regular ultrapassando os
10% em ambos os períodos de aplicação.
Em pesquisas com populações estrangeiras que tiveram por foco a explicação do
comportamento de doar sangue através do discurso de doadores, Suarez, FernánezMontoya, Fernández, López-Berrio, e Cillero-Peñuela (2004) e Vásquez, Ibarra, &
Maldonado (2007), em trabalhos realizados respectivamente em Granada (Espanha) e
Utalca (Chile) apresentaram motivos expostos por suas amostras como não motivadores
à doação de sangue. Enquanto os espanhóis mencionam dificuldades no acesso e
desconforto nos centros de coleta, os chilenos citam um conjunto de razões para não
doar, alguns relacionados a fatores pessoais, como desconfiança quanto à esterilidade de
materiais utilizados para coleta, rejeição a ambiente hospitalar, risco de contrair
doenças, outros relacionados a fatores de saúde, como contraindicação médica e
quadros de anemia e hepatite. O medo é citado frequentemente em estudos com
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doadores e não-doadores, porém ele é direcionado a diferentes fontes: à segurança do
processo, à dor física, síndrome da imunodeficiência adquirida – SIDA (Hosain,
Anisuzzaman, & Begum, 1997; Mwaba & Keikelane, 1995; Thomson, 1993;
Wiwanitkit, 2002). Embora sejam pesquisas em locais e culturas diferentes que nem
sempre têm objetivos e metodologias similares, as semelhanças no perfil do seu público
e nos elogios e queixas denotadas, tendem a ajudar no entendimento de preocupações e
percepções de quem comumente frequenta o ambiente de hemocentros.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral



Verificar a qualidade de vida em doadores de sangue e sua percepção do
atendimento em Centro de Hemoterapia e Hematologia (hemocentro) na cidade
de Natal/RN.

3.2 Objetivos Específicos



Caracterizar os doadores de sangue que buscam o hemocentro da cidade de
Natal/RN com base em um questionário sociodemográfico;



Avaliar os componentes do inventário de Qualidade de Vida SF-36 mais
prevalentes nos doadores de sangue que buscam o hemocentro da cidade de
Natal/RN;



Investigar a existência de diferenças significativas nos componentes do SF-36,
com base nas características sociodemográficas;



Descrever a percepção do doador de sangue sobre o atendimento no hemocentro
estudado.
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4 MÉTODO

Trata-se de estudo de campo, descritivo de corte transversal, realizado com
doadores de sangue, usuários dos serviços do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha, na
cidade de Natal/RN.

4.1 Campo de Estudo

A presente pesquisa foi realizada nas dependências do Hemocentro Dalton
Barbosa Cunha em Natal, tal instituição faz parte do Hemorrede do Rio Grande do
Norte - HEMONORTE, sendo unidade integrante da Secretaria de Saúde Pública do
Estado, pertencente à Política Nacional de Sangue e Hemoderivados.
A HEMONORTE é composta por um Hemocentro Coordenador, situado em
Natal; dois Hemocentros Regionais, localizados em Mossoró (Região Oeste) e Caicó
(Região Seridó); duas Unidades de Coleta e Transfusão, em Currais Novos (Seridó) e
Pau dos Ferros (Alto Oeste); além de 11 Unidades de Agências Transfusionais, um
Posto Fixo de Coleta e Transfusão e três unidades móveis de coleta. Seu quadro de
pessoal é formado por médicos, bioquímicos, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliares
de enfermagem, administrativos e de serviços gerais entre outras especializações,
totalizando 250 funcionários divididos em cada uma das unidades.
Tal órgão é responsável pela realização de atividades de captação, triagem,
coleta, sorologia, fracionamento e distribuição de sangue e hemoterápicos para hospitais
e clínicas públicas e privadas da grande Natal e cidades do Leste e Agreste potiguar. Na
área de hematologia, suas atividades concentram-se no tratamento ambulatorial de
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pacientes portadores de hemoglobinopatias, hemofilia e outras coagulopatias, tendo
ainda serviços de odontologia e assistência social.
A escolha do lócus do estudo é justificada por ser tal hemocentro a unidade
coordenadora da hemorrede potiguar, também por apresentar o maior número de
captação de usuários que buscam seus serviços de doação de sangue, recebendo uma
população tanto do município de Natal quanto de outros da região metropolitana e
interior do estado do Rio Grande do Norte.

4.2 Aspectos Éticos

O presente estudo teve seu projeto submetido à análise e avaliação do Comitê de
Ética em Pesquisas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN)
com a finalidade de verificar se o mesmo atendia aos critérios éticos contidos na
Resolução Número 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo aprovação junto ao
órgão no dia 12 de novembro de 2010, com número de parecer 283/2010. Anexo 1.
No momento da aplicação da pesquisa, foi assegurado aos participantes seu
anonimato e a confidencialidade dos dados, assim como o direito de interromper sua
participação, se assim o desejasse.
Todos aqueles que concordaram em participar do estudo firmaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo modelo fora preestabelecido pelo
CEP/UFRN. Nesse documento, objetivos e procedimentos da pesquisa foram
apresentados em linguagem compreensível, salientando-se a presença de riscos, mesmo
que mínimos, e que, em caso de mobilização ou desgaste emocional por parte do
participante no decorrer do processo de coleta, o mesmo poderia ser assistido
integralmente pelo pesquisador responsável. Apêndice 1.
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4.3 Participantes
Com base no número mensal de doadores aptos que buscam os serviços do
Hemocentro Dalton Barbosa Cunha e do número de itens do Questionário de Qualidade
de Vida SF-36, composto por 36 itens, Cozby (2003) e Pasquali (2003) propôs-se uma
amostra de 322 participantes, tendo por nível de confiança 95% e 5% de erro amostral
máximo.
Com a finalidade de prevenir a perda de dados pela ausência de respostas em
alguns itens, o estudo foi realizado com 347 usuários do serviço de doação acima
citado, fazendo parte deste total, pessoas de ambos os sexos, com idade mínima de 18 e
máxima de 61 anos (média = 32 anos) e diferentes níveis de escolaridade, participaram
desde indivíduos não alfabetizados (0,3% da amostra) até aqueles com pós-graduação
completa (2%).

4.4 Critérios de inclusão/exclusão

Foram incluídos na amostra indivíduos de ambos os sexos que fizeram doação
sanguínea no hemocentro mencionado e que aceitassem participar voluntariamente do
estudo. Não fazendo parte da mesma aqueles que não demonstraram interesse em fazêlo ou aqueles que, pela ocorrência de algumas situações previstas no TCLE, optaram
pelo encerramento de sua participação.
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4.5 Procedimentos de coleta de dados

Previamente ao início do estudo foi feita uma ambientação por parte do
pesquisador responsável em todas as dependências do setor de doação sanguínea, sendo
feito o conhecimento da sequência de procedimentos e percurso pelo qual o candidato a
doador faz, desde a entrada no Hemonorte, quando é feito o cadastro dos usuários,
passando pela entrevista inicial com o profissional de assistência social, testes de
anemia, sinais vitais e peso, triagem clínica, doação e, por fim, o período de repouso e
lanche.
Posteriormente a doação de sangue, o pesquisador responsável apresentava-se ao
doador(a) e perguntava a/ao mesmo(a) se era do seu interesse participar do estudo,
sendo feita uma explanação sobre o estudo, seus objetivos e etapas a serem realizadas.
Obtendo o aceite por parte dele(a), o pesquisador comunicava a necessidade de se fazer
o lanche e um repouso, dadas as recomendações do própria instituição e, passado este
momento, lhes era apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
para leitura e esclarecimentos sobre a pesquisa e, em caso de concordância, assinatura
do mesmo.
A coleta de dados foi realizada nas dependências da lanchonete do doador, em
situação individual, como forma de assegurar condições necessárias para aplicação dos
instrumentos de pesquisa, tais como sigilo, ausência de ruídos, iluminação adequada e
ambiente climatizado, uma das mesas foi reservada exclusivamente para este fim. Aos
respondentes era dada a opção de responder por si só os instrumentos escritos,
caracterizando uma autoaplicação; ou de o pesquisador ler e assinalar as alternativas por
eles indicadas, de forma similar a uma entrevista estruturada. Primeiramente foi
aplicado o instrumento de qualidade de vida SF-36, seguido do questionário
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sociodemográfico e sobre atendimento do hemocentro, estes últimos tiveram registro
através de áudio gravação. O tempo médio do procedimento de coleta foi de 10 minutos.

4.6 Instrumentos

Com o fim de atender aos objetivos do estudo, foram utilizados os seguintes
instrumentos: o Questionário de Qualidade de Vida SF-36 e questionários abrangendo
dados sociodemográficos e impressões sobre o atendimento. Diante disso, faz-se
necessária abordar aspectos relacionados a cada um dos instrumentos citados.

4.6.1 Questionário de Qualidade de Vida SF-36

O inventário Medical Outcomes Study 36–Item Short-Form Health Survey (SF
36), desenvolvido por Ware e Sherbourne (1992), traduzido e validado no Brasil por
Ciconelli (1997), é um instrumento de avaliação da qualidade de vida, composto de 36
itens, dos quais 35 agrupam-se em oito domínios, a saber: capacidade funcional (10
itens), dor (2 itens), limitação por aspectos físicos (4 itens) e emocionais (3 itens),
aspectos sociais (2 itens), saúde mental (5 itens), vitalidade (4 itens) e estado geral de
saúde (5 itens). O último item refere-se à percepção da saúde atual comparado com a
saúde no ano anterior.
Os itens, em sua maioria, são compostos perguntas e/ou afirmações a serem
julgadas pelo respondente tendo por base sua saúde e vivências nas últimas quatro
semanas. A resposta aos itens é dada pelo assinalamento em uma escala do tipo likert,
havendo ainda questões com respostas ‘sim’ e ‘não’. Em cada domínio, os itens do SF36 são codificados, agrupados e transformados em uma escala de zero (pior estado de
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saúde) a 100 (melhor estado de saúde). De forma que o instrumento não é capaz de
mostrar a intensidade de qualidade de vida que dado indivíduo tem, mas sim, quanto se
manifesta cada um dos domínios que compõem o construto qualidade de vida.
Primeiramente, são obtidas as pontuações individuais em cada um dos domínios,
sendo eles: capacidade funcional, limitação por aspecto físico, dor, estado geral de
saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação por aspecto emocional e saúde mental. Em
seguida é realizado um cálculo sumarizado, agrupando-se os domínios em dois grandes
grupos: o componente físico, formado pelos domínios capacidade funcional, aspectos
físicos, dor e estado geral de saúde; e o componente mental, onde se consideram
vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Para melhor
entendimento da organização da escala, convém aqui descrever cada um de seus
domínios e como são expostos no instrumento:
a) Capacidade funcional – refere-se à percepção do indivíduo quanto ao
desempenho em atividades que poderia fazer em um dia comum, para isso lhes
foi solicitado que assinalasse uma opção quanto a ter ou não sentido dificuldade
na realização de alguma dela, compreendem os itens da questão 03. As opções
são “Sim, dificulta muito”, “Sim, dificulta um pouco” e “Não, não dificulta de
modo algum”;
b) Limitação por aspecto físico (LAF) e limitação por aspecto emocional (LAE) –
referem-se à ocorrência de algum problema ou alteração no desempenho do
trabalho ou atividades regulares em razão de saúde física e de algum problema
emocional, respectivamente; são apresentadas ao respondente as opções Sim ou
Não a essas questões. Os dois domínios são abordados nas questões 04 e 05,
respectivamente. Ao longo do nosso texto, usaremos as abreviaturas LAF e LAE
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para nos referirmos ao este domínio, assim como as expressões ‘aspecto(s)
físico(s)’ e ‘aspecto(s) emocional(is)’.
c) Dor – relacionada à quantidade de dor sentida e a quanto esta dor interferiu em
atividades diárias. Primeiramente, é questionado se o participante teve alguma
dor no corpo durante as últimas quatro semanas, dando-se as opções ‘nenhuma’,
‘muito leve’, ‘leve’, ‘moderada’, ‘grave’ e ‘muito grave’; com relação à
interferência dessa dor em atividades as opções de respostas são ‘de maneira
alguma’, ‘um pouco’, ‘moderadamente’, ‘bastante’ e ‘extremamente’. Consta
das questões 07 e 08.
d) Estado Geral de Saúde (EGS) – as respostas assinaladas informam o modo pelo
qual o participante percebe sua saúde, a percepção dela quando comparada a
pessoas conhecidas e também como pensa que sua saúde estará no futuro. No
primeiro item é perguntado ‘Você poderia dizer que sua saúde está’ e as opções
dadas são ‘excelente’, ‘muito boa’, ‘boa’, ‘ruim’ e ‘muito ruim’. Em um
segundo grupo de questões, julga-se o quanto afirmativas que comparam a saúde
do

respondente

são

verdadeiras

ou

falsas,

havendo

as

alternativas

‘definitivamente verdadeira’, ‘a maioria das vezes verdadeira’, ‘não sei’, ‘a
maioria das vezes falsa’ e ‘definitivamente falsa’. O domínio é mensurado a
partir da ponderação dos itens das questões 01 e 11.
e) Vitalidade – concentra-se sobretudo em afirmações sobre quanto do tempo se
sente cheio de vigor, vontade e força, com muita energia, esgotado e/ou cansado.
As respostas possíveis são ‘todo tempo’, ‘a maior parte do tempo’, ‘uma boa
parte do tempo’, ‘alguma parte do tempo’, ‘uma pequena parte do tempo’ ou
‘nunca’. A vitalidade é abordada nos itens a, e, g e i da questão 09.
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f) Aspectos sociais – relaciona a interferência da saúde física e problemas
emocionais a atividades junto a grupos de convívio, família e amigos. As
questões referentes a este domínio são 06 e 10, as opções de resposta
apresentadas são ‘de forma nenhuma’, ‘ligeiramente’, ‘moderadamente’,
‘bastante’ e ‘extremamente’.
g) Saúde mental – centra-se em sensações experimentadas durante o mês prévio à
aplicação. Nele são

inseridos sentimentos de nervosismo, depressão,

calma/tranquilidade, desânimo/abatimento e felicidade. As opções de resposta
são as mesmas presentes no domínio vitalidade, constando dos itens b, c, d, f e h
da questão 09.
A escolha desse instrumento para avaliação da qualidade de vida na amostra
proposta levou em conta o fato de tratar-se de uma escala genérica para avaliação de
perfil de saúde, de fácil e breve aplicação, sendo utilizado em múltiplos contextos tanto
com indivíduos saudáveis quanto com aqueles sem nenhum tipo de comprometimento
em sua saúde, cobrindo um amplo número de dimensões e possuindo ainda
propriedades de medida como reprodutibilidade, fidedignidade e validade demonstradas
no Brasil. O instrumento na íntegra pode ser visualizado no Anexo 2.

4.6.2 Questionário Sociodemográfico e sobre atendimento

Objetivando uma melhor caracterização da amostra, na parte posterior ao
Instrumento de Qualidade de Vida SF-36 havia um pequeno espaço destinado ao
preenchimento com dados demográficos, sendo estes: idade, sexo, estado civil,
escolaridade e religião do respondente; se era a primeira vez que ele(a) doava sangue,
em caso negativo quantas doação já haviam sido feitas e, por fim, a informação se
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aquela doação era voluntária ou direcionada (feita a pedido de alguém). Pode-se
visualizar o questionário no Apêndice 2. Após o preenchimento desses dados, com o
fim de descrever a percepção do doador de sangue sobre o atendimento, oralmente, era
feita uma questão da seguinte forma “Com relação à experiência em vir doar aqui no
Hemonorte, desde o momento que você saiu de casa ou trabalho até a saída da
lanchonete, teria alguma queixa, elogio ou sugestão quanto ao atendimento recebido?”,
a pergunta realizada desta forma teve com objetivo proporcionar ao doador a fala livre,
sem muita interferência por parte do pesquisador. Como tentativa de fazer com que a
resposta do doador não fosse demasiadamente objetiva ou monossilábica, eram feitas
intervenções visando estimular a sua fala, como ‘Você veio até aqui de carro, moto,
ônibus ou a pé, o que achou do caminho até aqui?’, ‘Como foi o atendimento nos locais
por onde você passou aqui dentro?’, em linhas gerais tentou-se fazer com que o
respondente falasse sobre o máximo de aspectos envolvidos na doação de sangue. Após
a quarta semana da coleta de dados e 92 aplicações do questionário sobre atendimento,
optou-se por suspender a realização de deste questionário, utilizando por critério da
saturação teórica, pois os dados obtidos nelas passaram a apresentar certa redundância
ou repetição, com as informações dos novos participantes acrescendo pouco ao material
já obtido e às reflexões teóricas.

4.7 Organização dos dados

A partir dos dados obtidos no Inventário de Qualidade de Vida SF-36 e no
questionário sociodemográfico, criou-se um banco de dados com o auxílio do programa
Predictive Analytics Software (PASW), versão 18.0, pertencente ao pacote estatístico
SPSS. Para registro dos dados do questionário sociodemográfico, foram escolhidos
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algarismos a partir de 1 com base nas respostas denotadas (por exemplo, variável sexo:
1 = masculino; 2 = feminino). A tabulação do SF-36 teve por base as instruções de
correção do instrumento, em um primeiro momento todos os questionários aplicados
tiveram seus valores adequados para o cálculo de cada um dos domínios da Qualidade
de Vida presentes no instrumento.
Para isso, são considerados três valores principais: a pontuação das questões
correspondidas, o limite inferior (menor valor possível de ser obtido na questão) e
variação (diferença entre os valores máximo e mínimo possíveis de ser obtidos em cada
questão). A fórmula para o cálculo de cada domínio é a seguinte:
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100
Variação do domínio
Algumas questões do instrumento têm os valores mantidos pode-se tomar como
exemplo a questão 3, pertencente ao domínio capacidade funcional, as respostas a serem
optadas compreendem uma escala likert de 3 pontos com as respostas “Sim, dificulta
muito”; “Sim, dificulta um pouco”; ou “Não, não dificulta de modo algum”, para
ponderação e soma os valores dessas três respostas são 1, 2 e 3, respectivamente. Sendo
a pontuação máxima 30 e a mínima de 10 pontos. Outras questões cujos valores também
são mantidos são 4 e 5, referentes aos domínios limitação por aspectos físicos e
emocionais, respectivamente, e 10, aos aspectos sociais. Quadros apresentando os
valores bases de cada questão, assim como aqueles para o cálculo de cada domínio são
apresentados no Anexo 3. O cálculo dos componentes sumarizados físico e mental não
foi feito porque o site do grupo desenvolvedor do instrumento disponibiliza
ponderações para as populações estadunidense e canadense, sendo o mais atual do ano
de 1998.

58

De maneira similar, as informações coletadas no questionário sociodemográfico
foram registrados em forma de banco de dados no pacote estatístico acima, seguindo a
lógica crescente de algarismos a partir de 1, quando se havia variáveis categóricas
(sexo, estado civil, escolaridade, religião, primeira doação, tipo de doação) e digitandose o número informado quando se tinha variáveis contínuas (idade) e discretas (número
de doações anteriores). As respostas relativas ao atendimento foram transcritas
integralmente de forma a preservar o sentido das informações coletadas.

4.8 Análise de dados

4.8.1 Questionário de Qualidade de Vida SF-36 e Sociodemográfico

Com o banco de dados quantitativos registrados no pacote estatístico SPSS,
primeiramente foi realizada um procedimento de levantamento de frequência de
respostas; em seguida, foram efetuadas estatísticas descritivas, onde foi possível obter
informações relativas às medidas de tendência central, média, mediana e moda, além da
medida de dispersão, desvio padrão (DP).
Com o objetivo de verificar a existência de diferenças estatísticas significativas
em variáveis sociodemográficas intervalares (número de doações anteriores e pontuação
por domínio) com base nas condições das variáveis categóricas (sexo, estado civil,
religião, escolaridade, religião e tipo de doação) foram realizados os testes de
distribuições/postos. Os principais testes deste tipo utilizados em ciências sociais são o
ANOVA, Mann-Whitney e o Kruskal-Wallis, a opção para a utilização de um deles tem
por base a distribuição da variável em estudo. Em caso dela possuir uma distribuição
normal na variável dependente, opta-se pela realização do ANOVA (teste paramétrico),
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porém se a população estudada não se apresenta como tal, opta-se pelos testes não
paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. O teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S)
é utilizado com o fim de testar tal normalidade, este adota como hipótese nula a
existência de uma distribuição normal; no presente estudo, tendo foco nas variáveis
intervalares acima expostas, o K-S indicou a necessidade de utilizarem-se os testes não
paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-Wallis (Apêndice 3).
Através do teste de Mann-Whitney, tem-se como hipótese nula a inexistência de
diferenças significativas entre os valores da variável intervalar tomando por base
variáveis categóricas, ela é rejeitada quando nos dados de saída é apresentada
significância (p) igual ou menor do que 0,05, valor este utilizado como padrão em
ciências sociais.

4.8.2 Respostas sobre o atendimento

Com o fim de compreender e inferir novos conhecimentos a partir dos relatos
dos sujeitos foi selecionada a análise de conteúdo temática (Bardin, 1971/2011), esta
compreende um conjunto de técnicas de análise de comunicação que contém
informação sobre o comportamento humano atestado por uma fonte documental.
Seu objetivo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu
conteúdo manifesto ou latente e as significações explícitas ou ocultas, tal procedimento
pode privilegiar um aspecto da análise, seja pela decomposição do texto em unidades
léxicas, classificando-o em categorias, seja desvelando o sentido de uma comunicação
do momento do discurso ou ainda revelando os significados dos conceitos em meios
sociais diferenciados.
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Pela definição de Bardin (1971/2011), trata-se de “um conjunto de técnicas de
análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens” (p.44).
Tomando-se por base os objetivos propostos nesse estudo, seguiram-se as
seguintes etapas operacionais:
a) Constituição do corpus – trata-se da transcrição e organização do material a ser
utilizado, no nosso caso composto por 92 respostas dos participantes sobre o
atendimento recebido no HEMONORTE;
b) Leitura flutuante – primeira leitura do material, com visas de ter uma ideia geral
do que é mais frequentemente comunicado sobre a temática, após esta primeira
leitura, de forma livre, são feitas outras mais orientadas e concisas, de onde
ocorrerá a emersão de eventuais categorias de análise;
c) Composição das Unidades de Análise – após as leituras e definição das
categorias empíricas, estas foram codificadas e validadas internamente por uma
equipe composta por profissionais de diferentes áreas (Psicologia, Odontologia,
Arquitetura, Administração, Direito, Medicina e Letras);
d) Codificação e recortes - feita a definição das categorias e a consequente
codificação dos temas, agrupou-se o material com base nelas;
e) Categorização – o corpus foi agrupado em quatro conjuntos de categorias
(acesso, agilidade, aspectos técnicos, sensações subjetivas). Tais categorias
tiveram por base estudos previamente realizados por Benetti (2004), Borges et
al.(2005) e Di Colli et al.(2009);
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f)

Tratamento dos resultados obtidos – com base na frequência de expressõeschave representativas das quatro categorias, foram selecionados exemplos de
trechos de discursos dos respondentes como forma de melhor ilustrar cada
categoria. Parte do processo de definição e organização das categorias temáticas
pode ser visualizado nos Apêndices 4 e 5.
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5 RESULTADOS

5.1 Caracterização da amostra

Obteve-se uma amostra final de 347 doadores, idade média de 32,05 anos com
idade mínima de 18 anos e máxima de 61 anos, tendo desvio padrão de 9,61. Quando
levada em consideração a frequência, percebeu-se que a maior parcela da amostra
(61,09%) tem sua idade no intervalo entre 18 e 32 anos. No que se refere à distribuição
dos doadores por sexo, ampla superioridade do número de homens, compreendendo um
total de 285 (82,1% da amostra), sendo a maioria dos doadores casados ou em união
estável (53,6%). Quanto à religião 60,2% dos doadores disseram-se católicos que,
juntamente com aqueles que assinalaram serem evangélicos, atingiram um percentual de
85,3% da amostra. No tocante ao nível de instrução 164 participantes (47,3%)
estudaram até ensino médio completo, estando 67 deles (19,3%) no ensino superior. Os
percentuais de cada um das variáveis sociodemográficas são apresentados na Tabela 1.
Na amostra, 50 pessoas (14,4%) fizeram sua primeira doação no dia em que
participaram do estudo. Quando se questionou o número de vezes de doações anteriores,
grande parcela da amostra foi constituída por doadores regulares, cujo número de
doações realizadas superaram 10 doações. Nesta questão, a frequência de respostas, nas
palavras doadores, “mais de dez vezes” fez com que fosse criada a categoria de resposta
10 ou mais vezes, tendo respondido desta maneira um percentual de 29,39% da amostra.
A frequência no número de doadores que realizavam doações voluntárias e direcionadas
mostrou-se bastante equilibrado na amostra, enquanto as doações do primeiro tipo
atingiram o percentil de 54,5% do total, a últimas constituíram 45,5% das mesmas.
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Tabela 1
Características sociodemográficas dos doadores de sangue.
Variável
Idade(anos)
18 a 22 anos
23 a 27 anos
28 a 32 anos
33 a 37 anos
38 a 42 anos
43 ou mais
Sexo
Masculino
Feminino
Estado Civil
Solteiro(a)
Casado (a)/ Vive junto
Separado(a)
Viúvo(a)
Religião
Católico(a)
Evangélico (a)
Espírita
Espiritualista
Nenhuma
Outras
Escolaridade
Primeiro grau incompleto
Primeiro grau completo
Segundo grau incompleto
Segundo grau completo
Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Primeira doação
Sim
Não
Número de doações anteriores
Nenhuma doação
1 a 3 doações
4 a 6 doações
7 a 9 doações
10 ou mais doações
Tipo de doação
Voluntária
Direcionada

Doadores
(n=347)

Percentual de
doadores (%)

65
76
71
50
35
50

18,73
21,90
20,46
14,41
10,09
14,41

285
62

82,13
17,87

151
186
9
1

43,50
53,60
2,60
0,30

209
87
12
23
6
10

60,23
25,07
3,46
6,63
1,73
2,88

47
19
15
164
67
35

13,55
5,47
4,32
47,26
19,31
10,09

50
297

14,41
85,59

50
108
67
20
102

14,41
31,12
19,31
5,76
29,40

189
158

54,50
45,50

Com o objetivo de verificar a existência de diferenças estatísticas significativas
no número de doações anteriores, com base nas condições das variáveis categóricas,
sexo, estado civil, religião, escolaridade, religião e tipo de doação foram realizados os
testes de distribuições/postos.

64

Foram denotadas diferenças significativas no número de doações feitas entre os
sexos (U= 6980,5; p = 0,008) e entre aqueles que faziam ou não sua primeira doação
(U= 1275; p < 0,001). O número médio de doações feito pelo grupo de mulheres foi de
3,66 doações (DP= 3,18; Mediana= 3,0), enquanto este valor entre os homens foi de
5,22 (DP= 3,87; Mediana= 4,0). Tais dados permite-nos inferir que mais homens
buscam os serviços de doação, fato este confirmado na análise descritiva pelos
percentuais, os valores de tendência central ratificariam tal conclusão, porém para se
assegurar com precisão o retorno com mais frequência de dado grupo far-se-ia
necessária uma consulta dos registros oficiais caso a caso. Entre aqueles que faziam ou
não sua primeira doação diferenças também emergiram quanto à idade (U= 4416,5; p <
0,001), esse fato pode ser explicado por indivíduos mais jovens terem menos chances de
realizar doações, haja vista existir uma idade mínima de aptidão à tal prática. Os dois
tipos de doação investigados – voluntárias ou direcionadas – não apresentaram
diferenças significativas entre seus valores médios. Os dados de saída do software
estatístico para os testes de Mann-Whitney estão nos apêndices 6, 7 e 8.

Tabela 2
Valores de tendência central e dispersão com base no número de doações realizadas.
Variável
Sexo
Homens
Mulheres
Estado Civil
Casados
Solteiros
Separados
Viúvos
Religião
Católicos
Evangélicos
Demais grupos
Escolaridade
Até Fundamental
Até Médio
Superior
Tipo de doação

Média

Nùmero de doações
Mediana
Desvio Padrão

p. valor

5,22
3,66

4
3

3,87
3,18

5,70
3,87
6,67
10

5
3
5
10

3,79
3,58
3,27
-

5,22
4,68
4,24

4
4
3

3,77
3,96
3,57

0,127

4,74
5,02
4,93

4
4
4

3,71
3,85
3,81

0,354

0,008*

0,000*
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Tabela 2
Continuação
Voluntária
4,87
4
3,79
Direcionada
5,03
4
3,82
Nota: O valores de p foram obtidos pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis.
*Diferença significativas entre grupos (p< 0,005)

0,622

Quanto a estado civil, escolaridade e religião, diferenças significativas foram
observadas no número de doações apenas nos estados civis (ᵡ2= 24,53; p< 0,001). Tendo
por base os valores de tendência central dos estados civis, o menor número médio de
doações é daqueles que se disseram solteiros 3,87 doações (DP= 3,5; Mediana= 3);
pessoas casadas ou em união estável tiveram média de 5,70 doações (DP=3,79;
Mediana= 5). Quando comparados com estes números, indivíduos separados e viúvos
apresentam tais valores mais elevados, porém seu baixo número de indivíduos na
amostra pode nos fornecer dados imprecisos. Dados de saída dos testes de MannWhitney e Kruskal-Wallis são apresentados nos Apêndices 9, 10 e 11.

5.2 Questionário de Qualidade de Vida SF-36

Nos dados referentes ao instrumento de qualidade de vida SF-36, a simples visão
dos dados referentes aos valores de tendência central (Tabela 3) permite afirmar que a
amostra em questão não possui qualquer quadro de comprometimento na saúde.
Tabela 3
Média, Mediana e Desvio Padrão dos escores nos domínios do SF-36.
Domínio
Capacidade Funcional
Aspectos Físicos
Dor
Estado Geral de Saúde
Vitalidade
Aspectos Sociais
Aspectos Emocionais
Saúde Mental

Média
95,57
94,02
87,51
88,34
82,61
93,54
90,10
86,07

Mediana
100
100
92
92
85
100
100
88

Desvio Padrão
9,02
19,89
18,31
11,70
13,88
13,14
25,87
12,91
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Conforme explicitado na seção de método, o questionário SF-36 de qualidade de
vida foi utilizado como forma de apreender a manifestação deste construto com base
nos domínios da escala SF-36, para este fim é apresentado em seguida a descrição de
como a amostra estudada julgou cada um deles com base no que vivenciaram nas quatro
semanas que antecederam a aplicação.

Capacidade funcional

Através do cálculo das medidas de tendência central, obteve-se neste domínio a
média de 95,57 (DP= 9,02; Mediana= 100), esses dados são explicados pela frequência
de assinalamentos na resposta ‘Não. Não dificulta de modo algum’. Somados os
percentuais daqueles participantes que obtiveram pontuação igual ou superior a 90
pontos neste domínio, chega-se ao percentual de 92% da amostra estudada.
Através da visão das frequências das alternativas assinaladas item por item foi
possível perceber que as elevadas pontuações obtidas por considerável parcela da
amostra neste domínio, deram-se pela seleção da resposta ‘Não, não dificulta de modo
algum’. No item a, referente à prática de “Atividades vigorosas, que exigem muito
esforço, tais como correr, levantar objetos pesados, participar de esportes árduos”, um
total de 101 respondentes (29,1%), afirmaram ter dificuldades em realizá-las, sendo que
14 dizem sentir muita dificuldade em fazê-las e 87 sentem um pouco de dificuldade.
Outro item que mostrou frequência relativamente alta foi aquele referente a “Curvar-se,
ajoelhar-se, abaixar-se” (item f), onde 12,4% da amostra sentem dificuldade em no
desempenho de tais ações. Em contrapartida, itens como ‘i’ e ‘j’ o percentual de
respostas Sim atingiram menores frequências, sendo de 2 e 1,2%, respectivamente.
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Limitação por Aspectos físicos e emocionais

Em todos os itens do primeiro domínio, a opção ‘Não’ foi assinalada por mais de
320 participantes, estando o percentual sempre acima de 92%, isto que denota um baixo
número de queixas ou alterações em atividades diárias com base no estado de saúde
física dos indivíduos.
Um total de 312 participantes que atingiram a pontuação máxima,
correspondendo ao percentual de 89,9% da amostra sem relatar qualquer tipo de
limitação na prática de atividades diárias ou trabalhistas em razão de algum problema de
saúde física.
No tocante às limitações por aspecto emocional (LAE), tal como ocorrido nas
LAF, a seleção da resposta negativa foi uma tendência na amostra estudada, tendo este
percentuais respectivos de 89%, 88,5% e 92,5% nas três perguntas abarcadas no
domínio. Tal fenômeno é também perceptível no valor do domínio, onde 85,3% da
amostra obteve a pontuação máxima.

Dor

O domínio dor mostrou um conjunto de pontuações também elevadas, a média
do domínio foi de 87,51 (DP= 18,31; Mediana= 92), o fato de 60,5% da amostra ter
atingido a pontuação máxima (100), coexiste com uma distribuição nas frequências dos
escores bastante diversificada, um total de 126 participantes (correspondente a 32% da
amostra), tiveram escores situados entre 50 e 85 pontos. O apêndice 9 apresenta a
distribuição da amostra com base nos escores obtidos no domínio dor.
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Estado Geral de Saúde

A análise das frequências de alternativas assinaladas nas duas questões do
domínio mostrou que as opções ‘Ruim’ e ‘Muito Ruim’ seque foram marcadas pelos
respondentes, sendo que 40,3% deles veem sua saúde enquanto ‘boa’, as demais
alternativas assinaladas, ‘Muito boa’ e ‘Excelente’, tiveram percentuais de 31,1 e
28,5%, respectivamente. Através de tal constatação, pode-se inferir que a população
estudada tem uma representação positiva de sua saúde.
Nos demais itens do domínio, os participantes disseram não adoecer mais
facilmente que outras pessoas (76,9%), serem tão saudáveis quanto qualquer pessoa que
conhecem (66,6%), veem seu estado de saúde excelente (74,1%) e discordam que a
saúde deles irá piorar (80,4%). Tais dados são refletidos na frequência das pontuações
do componente, onde embora não exista uma concentração em apenas um valor,
conforme denotado em domínios anteriores, um percentual superior a 70% da amostra
obteve escores superiores a 80 pontos. Obteve-se por média, o valor de 88,34 pontos
(DP= 11,70) e sendo 92 pontos tanto a mediana quanto a moda deste domínio. O
apêndice 10 apresenta a distribuição da amostra com base nos escores obtidos no
domínio estado geral de saúde.

Vitalidade

O valor médio obtido pelos doadores neste domínio foi de 82,61 (DP= 13,88;
Mediana= 85), o que ratifica ser esta uma população com bom nível de vitalidade.
Embora a frequência de respostas nos dois primeiros itens – referentes sentimentos
positivos – concentrem-se nas alternativas ‘todo tempo’ ou ‘a maior parte do tempo’ e
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nos outros dois tenham mais constância nas opções ‘nunca’ e ‘uma pequena parte do
tempo’, quando agrupados os escores sumarizados, percebe-se uma maior concentração
na faixa de 70 a 90 pontos, com um total de 215 respondentes, compreendendo um
percentual de 61,95%.

Aspectos Sociais

Um total de 289 participantes do estudo negou sentir interferência da saúde
física ou problemas emocionais nas suas atividades sociais normais e, outros 286, dizem
senti-la em nenhuma parte do tempo quanto a atividades sociais (como visitar amigos
ou parentes). Tal fato proporcionou uma média de 93,54 pontos nesse domínio (DP=
13,14; Mediana= 100), a pontuação máxima do domínio foi atingida por 254
respondentes, 73,2% da amostra, tendo outros 68 sujeitos atingido entre 75 e 87,5
pontos.

Saúde Mental

Neste domínio, a pontuação média atingida foi de 86,07 (DP= 12,91; Mediana=
88), todos os itens tiveram respostas concentradas nas opções ‘Todo tempo’ e ‘A maior
parte do tempo’ para estados emocionais de conotação positiva, tal como
calmo/tranquilo e feliz; e nas alternativas ‘Uma pequena parte do tempo’ ou ‘Nunca’
nos demais itens. Dentre esses últimos, aliás, o item ‘Quanto tempo você tem-se sentido
tão deprimido que nada poderia animá-lo’ apresentou na opção ‘Nunca’ um percentual
de 80,1% de respostas.
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Quando observados os resultados para o domínio saúde mental, denota-se que,
individualmente, a pontuação máxima (100) foi aquela atingida por um maior número
de participantes, 67 (19,3% da amostra). Porém, ao se analisar a frequência de
pontuações no domínio, percebe-se a concentração de 62,82% da amostra com
pontuações dentro do intervalo de 72 a 92 pontos.
De forma similar às variáveis sociodemográficas, foram investigadas diferenças
significativas nos valores de cada um dos domínios. O teste U de Mann-Whitney
revelou diferenças significativas entre sexos nos domínios capacidade funcional (U=
5555,0; p < 0,001), limitação por aspecto físico (8032,0; p = 0,032), dor (U= 6078,5; p
< 0,001), estado geral de saúde (U= 6997,5; p = 0,010), vitalidade (U= 6536,5; p =
0,001), aspectos sociais (U= 7431,5; p = 0,012) e saúde mental (6864,5; p = 0,005). Em
todos esses domínios os valores médios obtidos pelos homens foram superiores àqueles
obtidos pelas mulheres, consulte Tabela 4. Nos grupos de doadores voluntários ou que
faziam uma doação direcionada, as diferenças emergiram nos domínios vitalidade (U=
13034,0; p = 0,040), aspectos sociais (U= 13-76,5p = 0,010), saúde mental (U=
12945,5; p = 0,031), dentre esses grupos aquelas pessoas que buscavam realizar uma
doação para algum parente ou conhecido (direcionadas) obtiveram valores de média
superiores aos doadores voluntários nos três domínios vitalidade (Direcionadas= 84,27;
Voluntários= 81,22), aspectos sociais (Direcionadas= 95,0; Voluntários= 92,32) e saúde
mental (Direcionadas= 87,81; Voluntários= 84,61). Analisando a lógica do momento da
doação, pensaríamos de forma oposta, já que comumente a pessoa que faz uma doação
direcionada está vivenciando tensão pelo fato de alguém do seu convívio estar
debilitado. Entre os grupos de indivíduos que faziam sua primeira doação ou já haviam
feito doações anteriores não foi constatada nenhuma diferença significativa.
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Tabela 4
Média, Mediana, Desvio Padrão e valor da significância nos domínios do SF-36 com
base nas variáveis sexo, primeira doação e tipo de doação.
Sexo
Primeira doação
Domínio do
SF-36
Masculino Feminino
Sim
Não
Capacidade funcional
Média
96,75
90,16
94,80
95,70
Mediana
100
95
100
100
Desvio
6,78
14,54
9,03
9,03
Padrão
p. valor
0,000*
0,278
Limitação por aspecto físico
Média
94,82
90,32
95,00
93,85
Mediana
100
95
100
100
Desvio
18,57
24,94
18,89
20,08
Padrão
p. valor
0,032
0,607
Dor
Média
89,95
76,30
84,82
87,96
Mediana
100
84
100
100
Desvio
15,38
25,40
20,67
17,88
Padrão
p. valor
0,000*
0,355
Estado Geral de Saúde
Média
89,06
85,03
85,46
88,82
Mediana
92
87
92
92
Desvio
11,23
13,20
14,56
11,09
Padrão
p. valor
0,010*
0,261
Vitalidade
Média
83,74
77,42
81,20
82,85
Mediana
85
80
80
85
Desvio
13,36
15,14
13,64
13,93
Padrão
p. valor
0,001*
0,319
Aspectos Sociais
Média
94,48
89,23
92,05
93,79
Mediana
100
100
100
100
Desvio
11,68
17,92
15,30
12,76
Padrão
p. valor
0,012*
0,678
Limitação por aspecto emocional
Média
91,22
84,94
86,66
90,68
Mediana
100
100
100
100
Desvio
24,17
32,32
28,58
25,40
Padrão
p. valor
0,109
0,259
Saúde Mental
Média
87,05
81,54
85,24
86,20
Mediana
100
84
88
88
Desvio
12,02
15,76
14,47
12,65
Padrão
p. valor
0,031*
0,705
Nota: Teste de Mann-Whitney
*Valores em que p indica diferença significativa

Tipo de doação
Voluntária Direcionada
95,76
100
7,63

95,34
100
10,46
0,434

93,78
100
20,41

94,30
100
19,32
0,745

87,21
100
18,45

87,87
100
18,20
0,758

87,79
92
12,69

89,00
92,00
10,37
0,881

81,22
80
14,33

84,27
85
13,18
0,040*

92,32
100
13,11

95,00
100,00
13,08
0,010*

88,88
100
27,51

91,55
100
23,78
0,455

84,61
88
13,84

87,81
88
11,51
0,031*
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Considerando as variáveis com mais de duas opções de grupos não foram
encontrada diferenças significativas na pontuação de cada um dos domínios quando
considerada a religião. Porém, ocorreram diferenças significativas com base no estado
civil em seis dos domínios limitação por aspecto físico (ᵡ2= 13,41; p = 0,004), estado
geral de saúde (ᵡ2= 9,71; p = 0,021), vitalidade (ᵡ2= 12,88; p = 0,005), aspectos sociais
(ᵡ2= 19,53; p < 0,001), aspectos emocionais (ᵡ2= 19,49; p < 0,001), saúde mental (ᵡ2=
10,37; p = 0,016). Da mesma forma ocorrida nas variáveis sociodemográficas, aqueles
que se disseram casados ou vivendo com um companheiro apresentaram valores médios
e de tendência central em todos os domínios nos quais diferenças foram denotadas.

Tabela 5
Média, Mediana, Desvio Padrão e valor da significância nos domínios do SF-36 com
base nas variáveis estado civil e escolaridade.
Estado Civil
Casados
Solteiros
Capacidade funcional
Média
94,92
96,22
Mediana
100
100
Desvio Padrão
9,57
8,50
p. valor
0,060*
Limitação por aspecto físico
Média
95,43
92,55
Mediana
100
100
Desvio Padrão
17,02
22,13
p. valor
0,004*
Dor
Média
87,22
87,55
Mediana
100
100
Desvio Padrão
18,55
18,17
p. valor
0,725
Estado Geral de Saúde
Média
89,46
86,84
Mediana
92
90
Desvio Padrão
11,93
11,46
p. valor
0,021*
Vitalidade
Média
84,59
80,49
Mediana
85
80
Desvio Padrão
14,21
13,09
p. valor
0,005*
Aspectos Sociais
Média
96,07
90,59
Mediana
100
100
Domínios

Outros

Escolaridade
Fundamental
Médio

Superior

98,00
100
4,21

95,75
100
7,40

95,75
100
9,60
0,007*

95,14
95
8,99

90,00
100
31,62

93,56
100
21,17

94,97
100
18,43
0,568

92,64
100
21,56

92,30
100
16,97

89,95
100
18,84

88,39
100
17,26
0,191

84,38
100
19,50

90,00
91,00
8,49

89,53
92
10,52

88,70
92
11,97
0,094

86,78
90
11,87

77,90
72,50
14,85

86,50
90
14,45

82,70
85
14,57
0,015*

79,95
80
11,61

91,00
100

97,23
100

93,17
100

91,81
100
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Tabela 5
Continuação
Desvio Padrão
9,96
15,74
13,85
p. valor
0,000*
Limitação por aspecto emocional
Média
94,44
86,30
66,65
Mediana
100
100
83,30
Desvio Padrão
18,96
30,38
41,57
p. valor
0,000*
Saúde Mental
Média
87,21
84,80
84,00
Mediana
92
84
86
Desvio Padrão
13,46
12,26
11,15
p. valor
0,016*
Nota: Teste de Kruskal-Wallis
*Valores em que p indica diferença significativa

9,11

12,76
0,047*

15,48

94,94
100
18,71

89,56
100
26,26
0,632

87,90
100
28,84

88,81
92
12,75

86,39
88
13,24
0,026*

83,72
84
12,12

Como forma de melhor organizar os dados na variável categórica escolaridade,
agregamos as nove opções em três grupos: até o ensino fundamental, até o ensino médio
e ensino superior; diferenças significativas entre eles foram percebidas em quatro dos
oito domínios, a saber: capacidade funcional (ᵡ2 = 21,14; p = 0,007), vitalidade (ᵡ2=
18,96; p = 0,0015), aspectos sociais (ᵡ2= 15,68; 0,0047) e saúde mental (ᵡ2= 17,44; p =
0,026), aqueles com menos anos de estudo tiveram escores melhores nos domínios
acima relacionados.
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5.3 Respostas sobre o atendimento

Das 92 respostas obtidas sobre os aspectos relacionados ao atendimento
recebido, observou-se que 80 usuários do serviço de doação de sangue do
HEMONORTE (87%) tem uma percepção positiva sobre o serviço. Adjetivos como
‘rápido’, ‘excelente’, ‘senti confiança no pessoal’, ‘tudo bem explicado’ e ‘tranquilo’
foram comumente utilizados no discurso dos entrevistados. A partir das entrevistas,
foram levantadas quatro categorias de análise: acesso ao hemocentro, agilidade dos
processos, aspectos técnicos e sensações físicas. A seguir serão descritos cada um deles:

Acesso ao hemocentro

O acesso ao hemocentro se refere a impressões acerca do caminho do doador
desde a saída de sua residência ou trabalho, o percurso percorrido, a sinalização que
identifica a instituição até sua chegada ao hemocentro, alguns sujeitos descreveram tal
trajeto como simples e fácil outros condicionam a impressão ao meio de transporte
utilizado e ao bairro de origem.
Pessoas que utilizaram veículos próprios descreveram o acesso como fácil,
embora meio “escondido” (sic), os doadores expressaram da seguinte forma: “De carro,
é fácil. Só é meio escondido por causa da localização.” (doador 8) e “Pra quem vem de
carro, a localização não é complicada, só um pouco escondida, mas é fácil. De fácil
acesso.” (doador 73).
Aqueles que se utilizaram de transporte público, expuseram ser fácil encontrar o
hemocentro, mas o número limitado de linhas de ônibus que levam até a instituição e a
necessidade de caminhar vinte minutos dificultam o acesso. Sendo importante frisar que
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as impressões sobre tal aspecto dependem diretamente do bairro de origem do doador,
com base nela temos: “De ônibus, acho fácil porque o transporte passa na minha
porta.” (doador 4), “[...] trabalho aqui perto, eu vim de ônibus. Acho complicado. Só
duas ou três linhas que vem para cá... Desci no Midway e vim a pé. É bom porque eu
caminho. Para não ser tão sedentário, mas acho muito complicado.” (doador 11) e “No
meu caso, não é muito fácil. Mas é fácil, no caso tem que descer lá no Midway e vim
andando até aqui.” (doador 63).

Agilidade do processo

Um segundo aspecto evidenciado na fala dos doadores é o tempo gasto nas
dependências do HEMONORTE, nesta categoria foram enfocadas opiniões acerca da
duração de cada um dos processos, bem como da espera entre cada um deles. Nesta
categoria, dado o número de etapas até a doação, foram denotadas opiniões positivas e
negativas em diferentes aspectos.
No que se refere ao lanche feito previamente à doação, dois participantes
apresentaram críticas à explicação quanto ao tempo diferenciado de espera com base
lanche realizado: “Até explicaram que se eu comesse, tinha um determinado tempo e
eles iam marcar a hora. A minha foi até bem rápido. Achei bem rápido, num instante
passou. Acho que foi mais rápido do que a primeira vez.” (doador 5) e “[...] uma crítica
que faço, é quando as pessoas fazer [sic] um determinado tipo de lanche, tem um tempo
de espera, que não foi especificado [...] deveria ser informado antes 'vai ter uma
diferençazinha, [sic] caso você escolha o lanche tal'.” (doador 24)
Um segundo aspecto citado nessa categoria foi a demanda, onde o participante
expõe que: “[...] o atendimento foi rápido. Apesar de hoje ter bastante gente que é

76

incomum, foi rápido. Hoje estão fazendo campanha com os taxistas e teve um amigo
nosso que incentivou a vir hoje e participar.” (doador 16), outros veem a demora
enquanto algo normal, devido a sequência de etapas a serem respeitadas: “[...] Só a
demora na triagem aqui, já na parte dos médicos. Mas é uma demora justificada.”
(doador 12).

Aspectos Técnicos

A terceira categoria denotada relaciona-se às impressões acerca do trabalho de
profissionais da instituição, incluindo-se aqui referências à limpeza, a confiabilidade no
material, o lanche oferecido, espaço físico, abordando ainda a relação com funcionários
nos diversos setores – recepção, assistência social, entrevista médica e coleta.
Sentimentos de confiança naqueles que prestam serviços no lócus de pesquisa foram
amplamente verbalizados: “[...] sempre bem atendido [...] O caba aí é quente, melhor
profissional que eu peguei de furar o dedinho [...] furou meu dedo que eu nem senti [...]
essa aí é profissional.” (doador 50), “Bastante confiança. Alguns, a gente conhece pelo
trabalho, né?” (doador 52) e “Elas brincam muito assim para deixar você tranquilo,
relaxado. Levantar a autoestima da pessoa.” (doador 61)
Em outros relatos, apesar de elogios à parte técnica desempenhada pela equipe, é
citada carência de humanização “[...] acho que é bastante desfalcado a parte da
humanização, eles precisam melhorar um pouco assim o atendimento deles com
relação a pessoa para pessoa.” (doador 65). Dentre os discursos captados, houve ainda,
menções a esterilização de materiais, embora o mesmo seja de uso único e descartável:
“[...] os problemas de não saber o que é... esse problema de material que é usado, de
ter cuidado com agulha, das doenças, sabe?” (doador 84).
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Sensações subjetivas

A última das categorias refere-se a algum tipo de sensação subjetiva, seja ela de
natureza física ou emocional, ocorrida ao longo do período em que o doador esteve no
HEMONORTE, desde uma alteração na pressão em razão da coleta, “Eu passei mal
porque a pressão subiu e aí tive que ficar um tempo lá, aguardando para voltar ao
normal.” (doador 60) e “[...] no final quando a pressão deu uma baixadazinha.[sic]”
(doador 61), até desconfortos em razão do ambiente físico “O ar condicionado tava
[sic] frio demais.” (doador 55).
Outros usuários citam a agulha enquanto objeto desencadeador de desconforto,
seja por algum tipo de medo anterior ou pela perfuração na coleta, presentes em
expressões como “[...] tenho um pouco de medo porque a agulha é grande, né? Pra sair
dói um pouco (doador 3)” e “Senti um desconforto só quando a agulha entrou” (doador
48)”.
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6 DISCUSSÃO

Perfil do doador de sangue potiguar

No presente estudo, o perfil dos doadores apresenta similaridade quando
comparado a outros estudos da temática em algumas variáveis enfocadas. Na amostra
estudada, a faixa etária de maior concentração de doadores foi entre 18 e 32 anos com
um total de 61,09% dos participantes, na quase totalidade das publicações revisadas as
amostras têm maior concentração de indivíduos com idade até 35 anos, pode-se citar
exemplos como os de Brener et al. (2008), com 57,1% da amostra com até 29 anos;
Caram (2006), em cujo estudo 65,5% da amostra apresentou idade inferior ao mesmos
29 anos; também podendo-se citar os estudos de Martins et al. (2009), Moura et al.
(2006) e Silva et al. (2006) que, em seus estudos, tiveram percentuais respectivos de
48,1%, 64% e 63,3% de suas amostras de doadores pertencentes à faixa etária de 18 aos
32 anos. Embora tal prevalência etária esteja tão presente nenhum motivo é citado
enquanto explicador desta tendência.
Outro dado frequente diz respeito à maioria masculina entre doadores, no
contexto potiguar tal percentual atingiu 82,1% dos respondentes, pode-se citar os
estudos de Borges et al. (2005) com percentual de 65% de sua amostra de 407 doadores
em hemocentro de Ribeirão Preto/SP, Brenet et al. (2008) que, em pesquisa com 3527
usuários em hemocentro de Belo Horizonte/MG, obteve 76,5% de indivíduos do sexo
masculino, além de outros seis estudos cujos percentual mínimo de homens em suas
amostras é de 62% (Caram, 2006; Martins et al., 2009; Moura et al., 2006; Silva et al.,
2006; Souza e Silva, 2000; Vertchenko, 2005). Quatro estudos estrangeiros, locados na
Índia, na Suécia, na Nigéria e na Lituânia, com percentuais de 84,2%, 60,65%, 57% e
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54%, respectivamente, também apresentaram maior parte de suas amostras compostas
por homens (Buciuniene et al., 2006; Salaudeen & Odeh, 2011; Shenga, Pal, &
Sengupta, 2008; Sojka & Sojka, 2008). Na revisão literária realizada, apenas em um
único estudo foi denotado percentual superior do público feminino, Zago et al. (2010)
em hemocentro de Pelotas/RS com 2956 doadores, obtiveram o percentual de 56%
composto por mulheres. A prevalência de homens pode ser explicada pelo menor tempo
necessário entre as doações, enquanto se sugere que pessoas do sexo feminino façam
doações a cada 120 dias, este tempo para o sexo oposto é de 90 dias. Outra razão
provável para este reduzido percentual feminino é a impossibilidade de doação em
gestantes e mitos relacionados à inaptidão em período menstrual, além da própria
constituição física a possibilidade de mulheres com peso inferior a 50 quilos é maior.
Vásquez et al. (2007) citam ainda preocupações com a saúde como anemia, a ditadura
da beleza que estimula a perda de peso e a não possibilidade de doação anterior como
razões que inibem a busca pelos serviços de hemocentros.
Com relação ao estado civil dos doadores, a maior frequência de pessoas casadas
também foi denotada em estudo com doadores de Uberaba/MG, com percentual de
47,6%, este também maior em usuários do Hemocentro de Canoinhas/SC (55%) e em
Belo Horizonte/MG, onde 44,8% dos participantes relataram viver com um parceiro
(Benetti & Lenardt, 2006; Martins et al., 2009; Vertchenko, 2005). No que se refere à
religião, a maior presença de doadores católicos foi igualmente encontrada em estudos
mineiros de Brener et al. (2008), 72%, e Vertchenko (2005), 70%, e em Santa Catarina
por Benetti e Lenardt (2006), 60% dos respondentes, o fato de o Brasil ser uma nação
eminentemente cristã, com ampla presença de católicos e evangélicos, e que teve em
sua colonização forte presença de missionários jesuítas contribui para a constatação de
tais percentuais no grupo estudado. Convém citar que não foi abordada a questão da
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religiosidade, onde o que foi denotada aqui é a religião, não como a pessoa a pratica ou
a importância dada a fé em sua vida.
Embora seja possível pensar que quanto mais anos de estudo, maior número de
doadores, já que o nível de conhecimento sobre necessidades e procedimentos de
hemocentros poderia influenciar na busca por doar sangue, ainda não existem pesquisas
com resultados que evidenciem isso. Pode-se corroborar tal informação com os dados
de nossa pesquisa, onde se obteve um percentual de quase metade da amostra (47,3%)
possuindo o ensino médio completo, tal constatação também se fez presente em estudos
realizados em Ribeirão Preto, onde 35,9% dos respondentes tinham tal escolaridade. Os
dados variam com base na região do país, enquanto nosso estudo a segunda maior
representatividade foi o de pessoas cursando ensino superior, 19,31%, no estudo citado
tal posto é preenchido por aqueles com ensino médio incompleto e/ou fundamental
completo (Borges et al., 2005).
Um dado contrário àqueles apresentados em publicações brasileiras refere-se ao
equilíbrio entre doadores voluntários ou espontâneos e os de reposição, investigações de
ocorridas em Uberaba/MG e Belo Horizonte, apresentaram percentuais de doações
voluntárias próximos a 30% e, em contrapartida, doadores das cidades do Crato/CE e de
Florianópolis tiveram percentuais respectivos de 62% e 82% de suas amostras
constituídas por doadores voluntários (Martins et al., 2009; Moura et al., 2006;
Vertchenko, 2005; Pereima et al., 2010). Embora abordem a necessidade de um maior
número de ações voluntárias, estudos não centram suas discussões sobre tal motivação,
mas são comuns entre os doadores relatos em que a primeira doação foi motivada com o
fim de ajudar alguém próximo e, depois de feita, ocorreu o retorno à instituição para
novas doações.
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Ainda são poucos os relatos que têm por foco o número de vezes em que os
indivíduos de sua amostra buscam o serviço de um hemocentro para doações, é possível
citar o estudo de Passos et al. (2005) com uma amostra de doadores do sexo masculino
em Manaus expôs que 40,72% doavam sangue pela primeira vez, com percentual de
20,8% já tendo feito 10 ou mais doações; este último grupo em Benetti e Lenardt (2006)
correspondeu a 75% dos doadores abordados. No nosso contexto, doadores que faziam
sua primeira doação corresponderam a 14,4% da amostra, tal percentual apresenta-se
reduzido quando comparado a outras pesquisas nacionais, como em Borges et al.
(2005), Di Colli et al. (2009), Martins et al. (2009) e Vertchenko (2005) os porcentagem
de novos doadores foram de respectivamente 34,4%, 25%, 26,5% e 36,3%.

Questionário de Qualidade de Vida SF-36

Os dados obtidos no SF-36 permitem-nos afirmar que a amostra em questão não
vê na sua saúde nenhum comprometimento. Tendo-se por base estudos cujas amostras
não possuem algum quadro clínico, nem estejam institucionalizados ou em situação de
suporte a alguém que careça de cuidados, os escores médios obtidos pelos doadores em
cada um dos domínios foram sempre superiores a 80 pontos. Fato igualmente denotado
por Teixeira (2005) em uma amostra de doadores de sangue de São Paulo, em outros
estudos com indivíduos ‘saudáveis’ as pontuações apresentam oscilações de domínio a
domínio, porém à exceção de dois estudos – um com professores do ensino
fundamental, outro com aposentados – todos os estudos tiveram escores médios iguais
ou superiores a 70 em cada um dos domínios do SF-36 (Bettarello & Saut, 2006; Costa,
c2008; García et al., 2005; Pimenta et al., 2008; Rocha & Fernandes, 2008).
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Considerando-se os domínios individualmente, no primeiro deles, capacidade
funcional – onde se tem por média 95,57 e mediana 100 – 92% da amostra obteve 90 ou
mais pontos, atesta-se a ausência de dificuldades para o desempenho de atividades
diversas. Há similitude entre nossos achados e os dados de Teixeira, Fonseca e Máximo
(2002), onde 86,7% dos estudantes de psicologia tiveram pontuações iguais ou
superiores a 75 pontos neste domínio. Com base em escores médios de outros estudos,
apenas um deles apresentou média superior a 90 pontos, sendo este um estudo de
Teixeira (2005) também com doadores, outros três estudos trouxeram nos seus
resultados valores médio superiores a 85 pontos neste domínio (Bettarello & Saut, 2006;
Costa, 2008; García et al., 2005).
Os domínios limitação por aspectos físico (LAF) e emocional (LAE) tiveram
média igualmente altas e medianas atingindo pontuação máxima (100), embora a
revisão executada não tenha encontrado estudos com medianas que alcançassem 100
pontos, apenas dois estudos apresentaram médias no domínio LAF superiores a 90
Bettarello e Saut (2006) em pesquisa com funcionários de editoração em Batatais/SP e
García et al. (2005) em suas aplicações, por telefone, com habitantes da cidade
espanhola de Girona. Nas LAE, novamente García et al. (2005) e Teixeira (2005)
obtiveram escores médios superiores ao valor acima exposto.
Dor foi o domínio com maior variabilidade de dados, em investigações os
valores médios estiveram dentro de um intervalo de 53 a 89 pontos, mais uma vez o
presente estudo apresenta resultados similares aos obtidos por Teixeira (2005) em um
hemocentro da cidade de São Paulo. Dentre as populações sem comprometimento
clínico, aquele que mais se distanciou dos nossos dados foi a amostra de 278 estudantes
de Psicologia de Lorena/SP, onde 73% da amostra obteve pontuações menores do que
75.
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Com moda e mediana de 92 pontos em 100 possíveis e média de 88,35, o
domínio estado geral de saúde (EGS) apresentou uma maior parte de indivíduos que
veem sua saúde igual e/ou melhor do que aqueles que conhecem e que têm perspectivas
positivas sobre seu bem-estar. Com base nos estudos até aqui apresentados nossa
investigação teve valores de tendência central superiores, pode-se citar os estudos de
Rocha e Fernandes (2008) com professores, onde as pontuações médias no domínio
foram 62, ou os profissionais de educação física e funcionários de editoração das
pesquisas de Costa (2008) e Bettarello e Saut (2006), com tais valores de 78 e 79,
respectivamente.
O domínio vitalidade foi, dentre os sete domínios da escala, aquele com menores
valores médios e de mediana, porém tal fato parece ser comum na literatura, em todas
investigações revisadas tal fenômeno é repetido, com pontuações que pouco atingem 80
pontos, em Teixeira et al. (2002), por exemplo, 83% da amostra obteve escores
inferiores a 75, porém a explicação de uma provável causa para ele não é discutida. Os
aspectos sociais é comumente o domínio de maior pontuação em estudos com o SF-36,
em nosso contexto 73% da amostra obteve o escore máximo (100), sendo a mediana em
questão exatamente este valor; três pesquisas na literatura consultada tiveram maiores
médias e medianas neste aspecto (García et al., 2005; Pimenta et al., 2008; Teixeira,
2005).
O último dos sete domínios da escala, saúde mental, seguiu o padrão até aqui
apresentado e, mesmo obtendo a menor mediana entre todos os domínios, teve entre os
doadores potiguares resultados superiores a todas outras amostras. Doadores paulista em
Teixeira (2005), mais uma vez, tiveram resultados mais aproximados àqueles obtidos
em nosso estudo, nos demais García et al. (2005), Costa (2008) e Bettarello e Saut
(2006) apresentam pontuações médias entre 70 e 80; e Pimenta et al. (2008) e Rocha e
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Fernandes (2008) tem tais valores situados entre 60 e 70 pontos, além de Teixeira et al.
(2002) que tiveram 77% em sua amostra com escores menores do que 75 neste domínio.
As diferenças significativas entre os sexos estiveram aqui presentes em sete dos
oito domínios do instrumento SF-36, à exceção de limitação por aspecto emocional
(LAE). Dentre as publicações estudadas quatro delas investigaram diferenças
significativas entre indivíduos com base em sua distribuição nas variáveis
sociodemográficas. Pimenta et al. (2008), em seu estudo com 87 aposentados mineiros,
encontrou diferenças significativas entre homens e mulheres em seis dos oito domínios
contidos na escala, de forma semelhante as doadores potiguares obteve como exceção
em LAE, além de estado geral de saúde (EGS). Armondes et al. (2009) e Costa (2008)
encontraram distinções entre os sexos nos domínios dor, aspectos sociais e vitalidade;
Bettarello e Saut (2006), por sua vez, não denotaram qualquer diferença tendo por base
tal variável.
Com relação a diferenças entre os estados civis, apenas no estudo de Pimenta et
al. (2008) foram apresentadas diferenças significativas, assim como em nossa amostra
em seis domínios; de comum entre os dois estudos tais distinções estavam presentes nos
domínios LAF, EGS, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental. No nosso estudo,
porém enquanto o sexto domínio com distinções significativas foi o LAE, no estudo
mineiro tratou-se da capacidade funcional. Em uma variável exclusiva em estudos com
doadores de sangue, os grupos de doações voluntárias ou direcionadas, diferenças
emergiram nos domínios vitalidade, aspectos sociais e saúde mental, no único estudo
encontrado em que ocorreu a aplicação do SF-36 com doadores de sangue, Teixeira
(2005), não apresentou diferenças nos escores da escala com tendo por base esta
variável, o mesmo se podendo dizer sobre escolaridade.
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Atendimento no Hemocentro

Estudos que têm como objetivo a avaliação de serviços de saúde fazem-se cada
vez mais frequentes, as queixas denotadas são sempre úteis para melhorias de serviços
e, em um momento ulterior, utilizadas para a elaboração de documentos e implantação
de projetos diversos, pode-se citar o exemplo do Programa Nacional de Humanização
da Assistência Hospitalar (PNHAH) que, em suas seções de prefácio e apresentação
resgata um contexto de opiniões de usuários quanto à organização e práticas na atenção
hospitalar brasileira. Embora o HEMONORTE não se constitua em um hospital
propriamente dito, é um órgão faz parte das ações de saúde no estado do Rio Grande do
Norte, trabalhando para suprir as demandas de sua rede e trabalhando com e para
pessoas.
As respostas com impressões relacionadas ao atendimento do HEMONORTE,
aqui reunidas em categorias de análise, acesso ao hemocentro, agilidade dos processos,
aspectos técnicos e sensações subjetivas, vêm confirmar dados de pesquisas realizadas
em outras regiões. No nosso recorte são apresentadas opiniões divergentes com base no
meio de transporte utilizado e a origem, pessoas que vêm do interior do estado tendem a
ter mais complicações para encontrar o hemocentro, assim como aquelas que se utilizam
de transporte público, pois apenas três linhas de ônibus cobrem a região na qual está
locado o hemocentro, forçando muitos dos doadores a fazer uma caminhada de 1,5 km
do ponto de ônibus mais próximo até a instituição. Através da revisão literária feita,
dois estudos, um brasileiro, Borges et al. (2005), e outro espanhol, Suarez et al. (2004),
citam a dificuldade de acesso aos hemocentros como fator de insatisfação para os seus
usuários e como motivo para aqueles que não fazem doações regularmente.
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A agilidade dos processos, categoria de análise relacionada ao tempo gasto até a
saída da instituição, foi citada enquanto fonte de descontentamento por alguns
participantes, embora comumente estes percebam a demora enquanto justificável pelo
conjunto de etapas de triagem, sendo associado também à demanda. O atraso no
processo é citado enquanto fonte de insatisfação nos estudos de Giacomini e Filho
(2010), realizado em Rio Grande/RS, de Di Colli et al. (2009), em Apucarana/PR, e de
Suarez et al (2004), em Granada, Espanha; os participantes do estudo gaúcho, aliás,
citam a necessidade de uma melhor explicação quanto a ordem de atendimento, queixa
também presente em nosso estudo. Em outras investigações que tiveram por foco
tratamento e atendimento em instituições de saúde, a espera prolongada é motivo
constante de desagrado da clientela, Andrade e Ferreira (2006) a citam em sua pesquisa
sobre atendimento em unidades do Programa Saúde da Família em Pompéu/MG, assim
como Franco e Campos (1998) em ambulatório de pediatria na cidade paulista de
Campinas, além desses, Moimaz et al. (2010) e Kloetzel, Bertoni, Irazoqui, Campos e
Santos (1998) enfatizam este aspecto enquanto número um à desaprovação dos serviços.
Com relação à categoria aspectos técnicos, os elogios e críticas presentes no
discurso condizem com o apresentado na literatura, Borges et al. (2005) expõem que em
seu instrumento que avalia o atendimento no hemocentro de Ribeirão Preto/SP, os itens
relacionados à interação com funcionários foram aqueles com maior satisfação, sendo
citados aspectos como prazer no atendimento, confiança no material, sentir-se à vontade
na entrevista, explicações de procedimentos e respeito no tratamento. Di Colli et al.
(2009) ratifica tal dado expondo equipe, coleta e clareza de informações enquanto
possuidores dos maiores índices de qualificação ‘ótimo’ no seu estudo. Embora a
humanização seja mencionada na fala de um dos doadores sobre a carência de melhoria
na relação pessoa para pessoa, Casate e Correa (2006) colocam que a humanização de
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serviços não se limita na relação funcionário-usuário ela engloba situações
‘desumanizantes’, como longas esperas, ausência de regulamentos, normas ou rotinas,
bem como falhas na estrutura física; Deslandes (2004) complementa definindo como
oposto à violência, sendo seu desrespeito desencadeador de uma dor pela não
compreensão de demandas e expectativas. A segurança dos materiais é citada enquanto
de suma importância e que proporciona um retorno futuro, a dúvida expressa pelos
sujeitos – exemplificada por uma citação – é expressa enquanto motivo para não se
fazer uma doação em estudos locados no Chile, África do Sul e Estados Unidos (Mwaba
& Keikelame, 1995; Vásquez et al., 2007; Thomson, 1993).
As sensações subjetivas de natureza física e psicológica, provenientes da doação,
foram reunidas na categoria homônima e nosso estudo referiu-se principalmente a
variações de pressão e ao desconforto causado pela agulha, havendo ainda menção ao
ambiente de doação. O histórico de familiares com hipo/hipertensão é exposto como
limitador ou inibidor ao comportamento de doar sangue em estudos nacionais, como em
Di Colli et al. (2009), e estrangeiros, como Vásquez et al. (2007). Entre pessoas que não
fizeram doações, o medo e a dor física são descritos como principais motivos para não
doar sangue em diversos, contexto interior do Rio Grande do Sul, na África do Sul,
Bangladesh e Tailândia (Giacomini & Filho, 2010; Hosain, Anisuzzaman, & Begum,
1997; Mwaba & Keikelame, 1995; Wiwanitkit, 2002). Em se tratando da avaliação de
instituições públicas, Traverso-Yepez e Morais (2004) advertem que é comum em
discursos de usuários expressões de conformismo e aceitação passiva pela falta de
controle da situação, a qualidade inferior de dado serviço é relevada, já que não se está
pagando por ele.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo permitiram traçar o perfil dos doadores de sangue que
buscam os serviços do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha, em Natal/RN, sendo ele
constituído em sua maioria por homens (82,13%), com até 32 anos de idade (61%),
casados ou em união estável (53,6%), de religião católica (60,23%), com Ensino Médio
completo (47,26%) e que retornavam ao hemocentro para uma doação (85,59%),
fazendo esta de forma voluntária (54,5%). Tais dados permitem afirmar similaridades
com estudos nacionais no tocante a sexo, idade e religião; em variáveis como estado
civil, escolaridade, primeira doação, frequência de doações anteriores e tipo de doações
denotaram-se diferenças quando comparado nossos dados com outros estudos. No que
diz respeito ao contexto nacional, as dimensões continentais de nosso país e a
heterogeneidade de nossas características demográficas contribuem para que não exista
um padrão capaz de definir o doador de sangue brasileiro.
Se a aptidão à doação sanguínea é condicionada a boa saúde de quem se
candidata, utilizando-se o SF-36, foi possível confirmar a aptidão clínica através de
dados subjetivos coletados com auxílio de instrumento SF-36. Tais informações
permitiram fazer um paralelo entre doadores de sangue e indivíduos não
institucionalizados ou sem comprometimento clínico e perceber que os doadores de
sangue potiguares têm, na quase totalidade dos domínios da escala, médias e medianas
próximos a 100, indicando boa qualidade de vida. Com relação a diferenças baseadas
nas variáveis sociodemográficas, estas foram denotadas entre sexos, estados civis e
tipos de doação, enquanto a primeira pode estar relacionada à diferença no número de
participantes, as demais talvez possam relacionar-se a aspectos não investigados como a
vida a dois, da administração de uma casa, da criação filhos e, no caso particular das

89

doações direcionadas, pelo fato de vivenciar algum tipo de pressão psicológica
desencadeada pelo quadro clínico de um familiar ou conhecido.
Os dados relacionados ao atendimento trouxeram consigo a presença de
verbalizações com adjetivos positivos, citam-se ‘rápido’, ‘excelente’ e ‘tranquilo’ como
expressões comuns utilizadas no discurso do entrevistado. Através de referências a
fontes consultadas percebe-se que elogios e queixas centram-se nos mesmos aspectos
tanto em estudos nacionais quanto em estudos estrangeiros.
Os resultados apresentados, ainda que tenha corroborado dados da literatura, têm
suas limitações, pode-se citar seu recorte transversal, o que apesar da representatividade
estatística da amostra, permite estudar dado fenômeno em um determinado espaço e
tempo. O próprio uso de instrumentos quantitativos funciona como uma forma de
privação de resposta por parte do sujeito que, constantemente, não tem nas alternativas
apresentadas uma representação adequada daquilo que realmente melhor o descreve.
Com relação às análises realizadas, elas possibilitam uma visão geral dos dados, o que
tende a apresentar tendências de grupos, nunca de um caso individual. A presença do
pesquisador ou condição de aplicação também podem ser consideradas tipos de vieses,
aquilo que indivíduo vivencia particularmente atinge diretamente a forma como assinala
as alternativas em cada um dos itens e, através do que se nomeia de desejabilidade
social, o participante pode dar respostas com base no que ele pensa que o pesquisador
deseje.
Para publicações futuras pode-se sugerir o desenvolvimento e validação de um
instrumento capaz de apreender a satisfação com os serviços prestados pelo
HEMONORTE. A investigação da qualidade de vida entre doadores aptos e aqueles
candidatos com inaptidão clínica pode ser útil como forma de comparar a percepção
subjetiva de aspectos relacionados à saúde. Uma possibilidade mais ampla seria o
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estudo de atitudes e conhecimentos sobre a doação de sangue em uma amostra com base
populacional, investigando-se também variáveis que podem predispor doações
fidelizadas.
Diante dos resultados apresentados, entende-se que os serviços prestados em
centros de hematologia e hemoterapia são de fundamental importância ao pleno e eficaz
funcionamento das instituições de saúde. Conhecer o perfil daqueles que buscam os
serviços dos hemocentros, sua qualidade de vida e suas impressões sobre o atendimento
recebido em tais estabelecimentos fazem-se importantes enquanto forma de traçar
estratégias para a captação de novos doadores e para o retorno e fidelização daqueles
que já fizeram alguma doação anterior.

91

Apêndices
Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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Apêndice 2 - Questionário Sociodemográfico

Idade: _____ anos

Sexo: (

) Masculino

Estado civil: (
(

(

) Feminino

) Solteiro(a)

(

) Casado(a)/Vive junto

) Separado(a)

(

) Viúvo(a)

Escolaridade:
(

) Primeiro Grau Incompleto

(

) Primeiro Grau Completo

(

) Segundo Grau Incompleto

(

) Segundo Grau Completo

(

) Ensino Superior Incompleto

(

) Ensino Superior Completo

(

) Pós-Graduação Incompleta

(

) Pós-Graduação Completa

Religião:
(

) Católico(a)

(

) Evangélico(a)

(

) Espírita

(

) Agnóstico(a)

(

) Outra. Qual? _____________________________________

Primeira vez que doa sangue?
(

) Sim

(

) Não

Se não, quantas vezes já doou antes? ________ vezes.
Tipo de doação:
(

) Voluntária

(

) Direcionada (a pedido de um conhecido)
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Apêndice 3 – Teste de normalidade
Teste de Normalidade
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
CF
Amostra
Parâmetros Normais

a,b

Diferenças extremas

Dor

EGS

V

AS

LAE SM

Idade

Doações

347

347

347

347

347

347

347

347

347

347

95,57

94,02

87,51

88,34

82,61

93,54

90,10

86,06

32,05

4,94

DP

9,02

19,89

18,31

11,69

13,88

13,14

25,87

12,91

9,61

3,80

Absoluta

,312

,517

,357

,185

,128

,420

,502

,168

,089

,202

Positiva

,312

,382

,248

,159

,105

,312

,351

,140

,089

,151

Negativa

-,287

-,517

-,357

-,185

-,128

-,420

-,502

-,168

-,072

-,202

5,812

9,635

6,659

3,441

2,392

7,829

9,351

3,136

1,654

3,767

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,008

,000

Média

Kolmogorov-Smirnov Z
Significância assumida (bicaudal)
a. Teste de normalidade.
b. Cálculos dos dados.
CF – Capacidade Funcional
LAF – Limitação por Aspecto Físico
EGS – Estado Geral de Saúde
V – Vitalidade
AS – Aspectos Sociais
LAE – Limitação por Aspecto Emocional
SM – Saúde Mental

LAF
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Apêndice 4 – Processo de definição e organização de categorias temáticas
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Apêndice 5 – Processo de definição e organização de categorias temáticas
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Apêndice 6 – Dados de saída do Teste de Mann-Whitney – sexo x Idade/Número de
doações

Postos
Sexo do participante
Idade do participante
dimensi on1

Quantas vezes já doou antes?
dimensi on1

N
285

173,47

49439,50

2

62

176,43

10938,50

Total

347

1

285

180,51

51444,50

2

62

144,09

8933,50

347

Estatísticas do Testea

W de Wilcoxon
Z
Sig. assumida (bicaudal)

Idade do

Quantas vezes já

participante

doou antes?

8684,500

6980,500

49439,500

8933,500

-,210

-2,635

,833

,008

a. Variável Independente: Sexo do participante

Soma de Postos

1

Total

U de Mann-Whitney

Posto Médio
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Apêndice 7 – Dados de saída do Teste de Mann-Whitney – Primeira doação x
Idade/Número de doações

Postos
Primeira vez que doa
sangue?

N

Idade do participante
dimensi on1

Quantas vezes já doou antes?
dimensi on1

50

113,83

5691,50

Não

297

184,13

54686,50

Total

347

Sim

50

25,50

1275,00

Não

297

199,00

59103,00

Total

347

Idade do

Quantas vezes já

participante

doou antes?

U de Mann-Whitney

4416,500

,000

W de Wilcoxon

5691,500

1275,000

-4,588

-11,508

,000

,000

Sig. assumida (bicaudal)

Soma de Postos

Sim

Estatísticas do Testea

Z

Posto médio

a. Variável Independente: Primeira vez que doa sangue?
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Apêndice 8 – Dados de saída do Teste de Mann-Whitney – Tipo de doação x
Idade/Número de doações

Postos
Tipo de doação
Idade do participante
dimensi on1

Quantas vezes já doou antes?
dimensi on1

N

Posto médio

Soma de postos

Voluntária

189

164,63

31116,00

Direcionada

158

185,20

29262,00

Total

347

Voluntária

189

171,61

32434,50

Direcionada

158

176,86

27943,50

Total

347

Estatística do Testea
Idade do

Quantas vezes já

participante

doou antes?

U de Mann-Whitney

13161,000

14479,500

W de Wilcoxon

31116,000

32434,500

-1,903

-,493

,057

,622

Z
Sig. assumida (bicaudal)
a. Variável Independete: Tipo de doação
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Apêndice 9 – Dados de saída do Teste de Kruskal-Wallis – Tipo de doação x
Idade/Número de doações

Postos
Estado civil do
participante

N

Posto Médio

Quantas vezes já doou

Solteiro(a)

151

145,37

antes?

Casado(a)/Vive junto

186

194,02

Separado(a)

9

227,00

Viuvo(a)

1

296,50

Total

347

Estatística do Teste a,b
Quantas vezes
já doou antes?
Chi-quadrado

24,531

Grau de liberdade
Sig. Assumida

3
,000

a. Teste de Kruskal Wallis
b. Variável Independente: Estado civil do
participante

100

Apêndice 10 – Dados de saída do Teste de Kruskal-Wallis – Escolaridade x
Idade/Número de doações

Postos
Escolaridade do participante
Quantas vezes já doou

Sem escolaridade

antes?

25,50

Primeiro grau incompleto

46

162,64

Primeiro grau completo

19

194,16

Segundo grau incompleto

15

212,13

164

172,10

Ensino superior incompleto

67

172,25

Ensino superior completo

27

177,63

Pós-graduação incompleta

1

25,50

Pós-graduação completa

7

201,93

Total

347

Estatística do Testea,b
Quantas vezes
já doou antes?

Grau de Liberdade
Sig. Assumida
a. Teste de Kruskal
b. Variável Independente:
Escolaridade do participante

Posto Médio
1

Segundo grau completo

Chi-quadrado

N

8,859
8
,354
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Apêndice 11 – Dados de saída do Teste de Kruskal-Wallis – Religião x Idade/Número
de doações

Postos
Religião
Quantas vezes já doou

Católico(a)

antes?

dimensi on1

182,38

Evangélico(a)

87

164,82

Espírita

12

198,75

Espiritualista

23

136,15

6

114,75

10

171,70

Outras
Total

Quantas vezes
já doou antes?
Chi-quadrado

8,575

Grau de Liberdade
Sig. Assumida

5
,127

a. Teste de Kruskal Wallis
b. Variável Independente: Religião

Posto Médio
209

Nenhuma

Estatísticas do Testea,b

N

347
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Apêndice 12 – Distribuição de escores no domínio Dor

Escore

Resultado do domínio Dor
Percentual
Frequência Percentual
válido

Percentual
Cumulativo

20,00
21,00
31,00
41,00
51,00

3
2
2
3
14

0,9
0,6
0,6
0,9
4,0

0,9
0,6
0,6
0,9
4,0

,9
1,4
2,0
2,9
6,9

61,00
62,00
72,00
74,00
84,00

16
11
37
8
40

4,6
3,2
10,7
2,3
11,5

4,6
3,2
10,7
2,3
11,5

11,5
14,7
25,4
27,7
39,2

92,00
100,0
0
Total

1

0,3

0,3

39,5

210

60,5

60,5

100,0

347

100,0

100,0
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Apêndice 13 – Distribuição de escores no domínio Estado Geral de Saúde

Resultado do componente estado geral de saúde
Percentual
Percentual
Escore Frequência Percentual
Válido
Cumulativo
37,00
42,00
47,00
52,00
57,00

1
1
1
3
5

0,3
0,3
0,3
0,9
1,4

0,3
0,3
0,3
0,9
1,4

0,3
0,6
0,9
1,7
3,2

62,00

7

2,0

2,0

5,2

65,00
67,00
70,00
72,00

1
10
1
12

0,3
2,9
0,3
3,5

0,3
2,9
0,3
3,5

5,5
8,4
8,6
12,1

75,00
77,00
80,00
82,00
85,00

1
21
3
25
6

0,3
6,1
0,9
7,2
1,7

0,3
6,1
0,9
7,2
1,7

12,4
18,4
19,3
26,5
28,2

86,00
87,00
90,00
92,00
95,00

1
40
13
66
13

0,3
11,5
3,7
19,0
3,7

0,3
11,5
3,7
19,0
3,7

28,5
40,1
43,8
62,8
66,6

97,00
100,0
0
Total

50

14,4

14,4

81,0

66

19,0

19,0

100,0

347

100,0

100,0

ANEXOS

Anexo 1 – Parecer Comitê De Ética

Parecer Comitê De Ética (continuação)

Anexo 2 – SF-36

Anexo 2 – SF-36 (continuação)

Anexo 2 – SF-36 (continuação)

Anexo 3 – Fases para Cálculo de Escores do Questionário de Qualidade De Vida SF-36

Fase 1: Ponderação dos dados
Questão

Pontuação
01

Se a resposta for

Pontuação

1

5,0

2

4,4

3

3,4

4

2,0

5

1,0

02

Manter o mesmo valor

03

Soma de todos os valores

04

Soma de todos os valores

05

Soma de todos os valores

06

07

Se a resposta for

Pontuação

1

5

2

4

3

3

4

2

5

1

Se a resposta for

Pontuação

1

6,0

2

5,4

3

4,2

4

3,1

5

2,0

6

1,0

08

A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1)

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte:
Se a resposta for (1), a pontuação será (6)
Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75)
Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5)
Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25)
Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0)

09

Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte orientação:
Se a resposta for 1, o valor será (6)
Se a resposta for 2, o valor será (5)
Se a resposta for 3, o valor será (4)
Se a resposta for 4, o valor será (3)
Se a resposta for 5, o valor será (2)
Se a resposta for 6, o valor será (1)
Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo

10

Considerar o mesmo valor.

11

Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão seguir a seguinte pontuação:
Se a resposta for 1, o valor será (5)
Se a resposta for 2, o valor será (4)
Se a resposta for 3, o valor será (3)
Se a resposta for 4, o valor será (2)
Se a resposta for 5, o valor será (1)

Fase 2: Cálculo do Raw Scale
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8
domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para
cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não apresenta
nenhuma unidade de medida.
Domínio:




Capacidade funcional
Limitação por aspectos físicos
Dor







Estado geral de saúde
Vitalidade
Aspectos sociais
Aspectos emocionais
Saúde mental

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada
domínio:
Domínio:
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100
Variação (Score Range)
Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e
estão estipulados na tabela abaixo.
Domínio

Pontuação das questões
correspondidas

Limite inferior

Variação

Capacidade
funcional

03

10

20

Limitação por
aspectos físicos

04

4

4

Dor

07 + 08

2

10

Estado geral de
saúde

01 + 11

5

20

Vitalidade

09 (somente os itens a +
e + g + i)

4

20

Aspectos sociais

06 + 10

2

8

Limitação por
aspectos emocionais

05

3

3

Saúde mental

09 (somente os itens b +
c + d + f + h)

5

25

Exemplos de cálculos:


Capacidade funcional: (ver tabela)

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100
Variação (Score Range)
Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55
20
O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia
de 0 a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.
 Dor (ver tabela)
- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4,
portanto somando-se as duas, teremos: 9,4
- Aplicar fórmula:
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100
Variação (Score Range)
Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74
10
O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100,
onde zero é o pior estado e cem é o melhor.
Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito
notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e
fazer uma média.
Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo
utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior
comparado a um ano atrás.
Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta
tiver sido respondida em 50% dos seus itens.
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