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COSTA, João Evangelista da. Antinomias do Doador de Sangue Fidelizado: 
representações sociais polêmicas e transversais de um conceito em construção. 
2016. 158 pp. Tese (Doutorado em Enfermagem na Atenção à Saúde) – Centro 
de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2016 
 
 
RESUMO 
 
Introdução: O doador de sangue é um indivíduo que comparece um serviço de 
hemoterapia e doa sangue após aprovação na triagem clínica. Dados da 
Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil mostram uma 
insuficiência de doadores de sangue altruístas e fidelizados. A complexidade que 
envolve uma doação de sangue incluí as inaptidões temporárias, destacando-se 
a anemia; a ampliação da idade máxima para uma doação de sangue de 67 para 
69 anos e as representações sociais dos doadores fidelizados – considerando 
que a Teoria das Representações Sociais diz respeito a transformar algo 
desconhecido em algo conhecido e familiar. Objetivo Geral: Analisar as 
representações sociais de doadores de sangue de primeira vez em um serviço 
de hemoterapia. Objetivos Específicos: Compreender o conceito “doador de 
sangue fidelizado” na perspectiva de Walker e Avant; caracterizar o perfil 
sociodemográfico dos doadores de sangue de primeira vez; descrever a anemia 
como a principal de inaptidão provisória para doação de sangue; discutir a 
doação de sangue de pessoas idosas em serviço de hemoterapia privado. 
Métodos: Estudo exploratório descritivo, de abordagem quanti-qualitativo, 
utilizando ferramentas da teoria das Representações Sociais, caracterizado 
como métodos mistos. A pesquisa foi realizada no Serviço de Hemoterapia 
Hemovida Ltda, uma instituição privada localizada em Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil. Os dados foram coletados no período julho a dezembro 
de 2015. Três instrumentos de coleta de dados foram utilizados: revisão da 
literatura da área para a análise de conceito; planilha de registro para coleta dos 
dados secundários em prontuário eletrônico; questionário com gravação de voz 
dos participantes para coleta dos dados primários a partir de questões 
norteadoras. Partiu-se do entendimento que estes instrumentos são 
complementares entre si, permitindo a triangulação das informações necessárias 
para realização do estudo. Os dados coletados pelo questionário foram 
submetidos ao ALCESTE e análise temática à luz das representações sociais e 
da teoria do núcleo central.  Resultados: discutiu-se, em função dos objetivos, 
a partir de quatro artigos: Artigo I – “Doador de sangue fidelizado: uma análise 
conceitual”, em que se comprova a inexistência de um conceito consensual 
sobre o que é um “doador de sangue fidelizado”, ou métricas para medi-lo e 
ampliá-lo de maneira consistente, universal, equânime e integral; Artigo II – 
“Anemia como fator de inaptidão provisória para doação de sangue”, no qual se 
tem um estudo transversal quantitativo com dados coletados no módulo Triagem 
Clínica do software Hemote Plus®, cujos resultados demonstram que a anemia 
é a causa mais prevalente de inaptidão, prejudicando a saúde da população e 
os estoques de sangue nos serviços de hemoterapia; Artigo III – “Doador idoso 
de sangue: contribuição necessária e atual”, diz respeito a um estudo 
transversal, descritivo, realizado com 86 idosos, os quais doaram para atender 
à necessidade de um paciente. Constatou-se que o baixo número dos doadores 



 

 

idosos devem-se muito à desinformação quanto ao limite atual da idade máxima 
para doação e comorbidades; Artigo IV – “Representação Social do Doador de 
Sangue Fidelizado: conceito polêmico ou transversal em construção”, trata-se de 
estudo exploratório-descritivo, com dados quantitativos, qualitativos e 
representacionais, com 121 indivíduos que compareceram pela primeira vez 
para doar sangue em um serviço de hemoterapia. Os dados sociodemográficos 
e das entrevistas foram submetidos ao software ALCESTE (Analyse Lexicale par 
Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte) e analisados à luz da Teoria das 
Representações Sociais e da Teoria do Núcleo Central complementada pela 
análise de conteúdo de Bardin. A hipótese nula foi refutada e a alternativa aceita: 
há representações sociais do doador de sangue fidelizado do tipo polêmicas. 
Conclusões: conclui-se que o formato de coleta e análise, quanti e qualitativa, 
de maneira concomitante, inseridos nos métodos mistos, à luz das 
representações sociais postuladas a partir de hipóteses a análise dos dados, 
abrem espaço para a multidisciplinaridade. Isso ocorre, em particular, quando o 
conceito de doador de sangue fidelizado de primeira vez se configura como um 
conceito polêmico ou transversal em construção que remete as representações 
sociais polêmicas. 
Descritores: Serviço de hemoterapia; Doadores de sangue; Anemia; Formação 
de Conceito; Enfermagem. 
 

  



 

 

COSTA, João Evangelista da. Antinomies of the loyal blood donor: 
controversial and transversal social representations of a concept in construction. 
2016. 158 pp, Thesis (Doctorate in Nursing and Health Care) – Health Sciences 
Center, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The blood donor is an individual who attends a hemotherapy 
service and donates blood after approval in clinical screening. World Health 
Organization data Health and the Ministry of Health of Brazil show a lack of 
altruistic and loyal blood donors. The complexity surrounding a blood donation 
includes temporary disabilities, with emphasis on anemia; Increasing the 
maximum age for a blood donation from 67 to 69 years and the social 
representations of loyal donors - considering that the Theory of Social 
Representations is about transforming something unknown into something 
known and family. General objective: To analyze the social representations of 
blood donors for the first time in a hemotherapy service. Specific Objectives: To 
understand the concept of "loyal blood donor" from the perspective of Walker and 
Avant; Characterize the sociodemographic profile of first-time blood donors; To 
describe anemia as the primary cause of temporary disability for blood donation; 
Discuss the blood donation of elderly people in private hemotherapy service. 
Methods: Descriptive exploratory study, quantitative-qualitative approach, using 
tools from the theory of Social Representations, characterized as mixed methods. 
The survey was conducted in the Hematology Service Hemovida Ltda, a private 
institution located in Natal, State of Rio Grande do Norte, Brazil. Data were 
collected from July to December 2015. Three instruments were used to collect 
the data: a review of the area literature for concept analysis; Registration 
worksheet for collecting secondary data in electronic medical records; 
Questionnaire with voice recording of the participants to collect the primary data 
from guiding questions. It was based on the understanding that these instruments 
are complementary to each other, allowing the triangulation of the information 
necessary to carry out the study. The data collected by the questionnaire were 
submitted to ALCESTE and thematic analysis in light of the social representations 
and the central core theory. Results: They were discussed in four Article: Article 
I – “Loyal blood donor: a conceptual analysis”, which demonstrates the lack of a 
consensual concept about what is a "loyal blood donor" or metrics to measure 
and extend it in a consistent, universal, equitable and integral manner; Article II 
– “Anemia as a temporary unfitness factor for blood donation”, in which a 
quantitative cross-sectional study with data collected in the Clinical Triage 
module of the Hemote Plus® software is carried out. The results demonstrate 
that anemia is the most prevalent cause of disability, impairing the health of 
Population and blood stocks in hemotherapy services; Article III – “Elderly blood 
donor: necessary and current contribution”, refers to a cross-sectional, 
descriptive study performed with 86 elderly people, who donated to meet the 
need of a patient. It was found that the low number of elderly donors is due to the 
disinformation regarding the current limit of the maximum age for donation and 
comorbidities; Article IV – “Social Representation of the Loyal Blood Donor: a 
controversial or transverse concept under construction”, this is an exploratory-
descriptive study, with quantitative, qualitative and representational data, with 



 

 

121 individuals who attended for the first time to donate blood in a hemotherapy 
service. The sociodemographic and interview data were submitted to the 
software ALCESTE (Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment 
de Texte) and analyzed in the light of Social Representation Theory and Central 
Core Theory complemented by the Bardin content analysis. The null hypothesis 
has been refuted and the alternative accepted: there are social representations 
of the loyal blood donor of the controversial type. Conclusions: Conclusions: It 
is concluded that the format of quantitative and qualitative collection and analysis 
in a concomitant way, inserted in the mixed methods, in light of the social 
representations postulated from hypotheses the data analysis, open space for 
Multidisciplinarity. This is particularly true when the concept of loyal blood donor 
is a controversial or transverse concept under construction that refers to 
controversial social representations. 
Descriptors: Hemotherapy Service; Blood Donors; Anemia; Concept Formation; 
Nursing. 
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1. Introdução 

 
O sangue constituiu-se como um elemento místico em todas as culturas 

e a ele atribuíam grandes poderes. Utilizado pelo homem em sociedades das 

mais primitivas até as desenvolvidas científica e tecnologicamente, o sangue 

fora herdando traço transcultural, e, por determinado tempo, usado de várias 

formas, como em banhos e beberagens. A história da humanidade o registra 

sempre como um elemento conceituado, associado à vida, fazendo parte do 

patrimônio do inconsciente coletivo, tendo em vista a grande variedade de mitos, 

símbolos, estigmas e preconceitos vigentes em todas as culturas. No contexto 

do sentimento mítico, acreditava-se que a força da alma estava relacionada à 

quantidade de sangue no corpo, e que se podia evitar a morte, melhorar as 

condições da saúde e restituir a mocidade aos velhos e a razão aos loucos 

(FIDLARCZYK; FERREIRA, 2008). 

A relevância do uso do sangue para fins terapêuticos, através da 

transfusão como medida de salvar vidas, iniciou-se de forma efetiva no ano de 

1914, durante a 1ª guerra mundial, circunscrito ao período científico da 

hemoterapia. A partir de então, esta terapêutica passou a ser indicada também 

no ambiente nosocomial, sendo utilizada em pacientes com diversas 

enfermidades, tais como: hemorragias graves, doenças hematológicas e ainda 

em procedimentos cirúrgicos (COVAS, 2014). 

Obviamente, para que o sangue fosse transfundido, com a intenção de 

salvar vidas, era necessário o doador de sangue. Constituído como elemento 

primordial até os dias atuais, porém, desde aqueles tempos, o problema sempre 

foi a falta do doador de sangue. Para tentar sanar esta falta, deu-se início na 

década de 1979, no Brasil, a doação de sangue remunerada, criando a profissão 

de doador gratificado. Observou-se que o sangue coletado de muitos desses 

indivíduos não era de boa qualidade, pois a maioria doava porque necessitava 

do dinheiro da doação. Porém, no intuito de evitar a rejeição, esses doadores 

tendiam a ocultar informações importantes sobre suas condições de vida e de 

saúde (BARBOZA, 2014). 

Diante disso, batalhas éticas e científicas foram travadas pela Sociedade 

Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (SBHH), criando a campanha de 

doação voluntária de sangue. Em primeiro de maio de 1980, foi elaborado um 
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documento divulgando o fim da doação remunerada em São Paulo. Dois meses 

após essa data, a maioria dos estados brasileiros cumpria a determinação do 

fim desse tipo de doação. A solução da problemática encerra-se a partir da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual expressa, no Art. 

199, § 4º, que ficou vedado todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e 

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

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

(BRASIL, 1988; GUERRA, 2005; BARBOZA, 2014). 

A conquista do veto, obtida pela Constituição Federal, exigia do setor a 

regulamentação que só ocorreu tardiamente. A Portaria do Ministério da 

Saúde (MS), nº 158, de 4 de fevereiro de 2016, esclarece  efetivamente  sobre  

a  doação  de sangue a qual deve ser voluntária, anônima, altruísta, não devendo 

o doador receber qualquer remuneração ou benefício, direto ou indiretamente. 

Mesmo após as lutas pela mudança no tipo de doação de sangue e de 

companhas de conscientização sobre a importância e necessidade do sangue 

para transfusão, até hoje, a doação de sangue continua um problema evidente 

nos Serviços de Hemoterapia em todo país. Apenas 1,9% da população doam 

sangue, quantidade insuficiente para manter os estoques nos serviços de 

hemoterapia (BRASIL, 2013; VIEIRA, 2015). 

No Estado do Rio Grande do Norte, contexto do presente estudo, esse 

problema não se diferencia dos demais estados federativos, pois se constata a 

falta de sangue diariamente, quando da solicitação de hemocomponentes. 

Situação que ocorre, principalmente, com aqueles hemocomponentes de baixa 

incidência populacional, como os de fator “Rh” negativo (ausência do antígeno 

“D” eritrocitário) e hemocomponentes como os concentrados de plaquetas 

(HEMOCENTRO DALTON CUNHA, 2016). 

Na busca constante de soluções para este problema, ou seja, a falta de 

doadores, observam-se intervenções pontuais, a exemplo de campanhas 

televisivas deflagradas pelo MS, com inserções na mídia, principalmente, em 

períodos festivos como carnaval, festa natalina e festa de fim de ano. Essas 

campanhas, direcionadas aos doadores de sangue, tentam sensibilizá-los, mas 

o que se verifica é a sua pouca eficácia, considerando que os estoques de 

sangue nos Serviços de Hemoterapia, na maioria das vezes, encontram-se 

baixos. No entanto, ressalta-se que não é apenas nessas épocas festivas que 
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há a necessidade da doação. Existem outros fatores que ajudam a agravar o 

quadro dessa ausência, como a existência constante de pacientes internos em 

hospitais com fluxo contínuo de transfusão em qualquer período do ano. É fato 

que as doenças não respeitam nenhum tipo de convenção, instalando- se a 

qualquer momento; situação que exige um tratamento adequado (BRASIL, 

2011). 

É consenso que há um desconhecimento e distanciamento de parte da 

população com relação ao processo de doação de sangue, bem como a 

necessidade e utilização dos hemocomponentes. Isto fica mais evidente quando 

existem pessoas que desconhecem até mesmo seu tipo sanguíneo 

(classificação ABO e Rh), só passando a conhecer, muitas vezes, após uma 

doação ou mesmo quando necessitam ser transfundidas (GIACOMINI, 2010). 

No Brasil, apesar de campanhas educativas, ainda não se tem uma 

consciência cultural e social da doação voluntária, habitual e regular de sangue. 

Credita-se a esse fato preconceitos e tabus fortemente arraigados na 

consciência e no imaginário social. Tais fatores influenciam e prejudicam a 

implementação de uma política efetiva de doadores de sangue fidelizados no 

país (BELATO, 2011). 

Quanto ao conceito, define-se o doador de sangue como o indivíduo que 

vai ao serviço de hemoterapia com a finalidade de fazer uma doação de sangue, 

o que se concretiza após aprovação na triagem clínica e da coleta do sangue. A 

Portaria n º 158, de 4 de fevereiro de 2016, determina quem pode ser doador de 

sangue: pessoas de ambos os sexos, com idade entre dezesseis anos, devendo 

este possuir consentimento formal, por escrito, do seu responsável legal para 

cada doação que realizar, até sessenta e nove anos, onze meses e vinte e nove 

dias e, gozar de boa saúde. De acordo com essa portaria, o doador do sexo 

masculino pode doar a cada 60 dias e quatro vezes ao ano; enquanto do sexo 

feminino doa a cada 90 dias, podendo fazer apenas três doações anuais. Ambos 

devem ter, no mínimo, peso de 50.000g (BRASIL, 2016). 

O Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos classifica os 

doadores de acordo com a motivação e o intervalo de tempo da doação. A figura 

3, abaixo, apresenta o esquema dessa classificação:  
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Figura 3. Classificação dos doadores de acordo com a motivação e o intervalo 

de tempo da doação. 
 

 

Fonte: Brasil, 2016 

 

Para tentar aumentar o número de doadores, leis foram promulgadas, 

instituindo que doadores de sangue tenham o direito de pagar meia-entrada 

em eventos culturais, esportivos e de lazer, realizados em locais públicos. 

Estados brasileiros como Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, são alguns dos estados que 

regulamentaram leis com este benefício. Tem-se ainda a existência de leis que 

isentam o candidato da taxa de inscrição em concurso público (PARANÁ, 2003; 

ESPÍRITO SANTO, 2004; SANTA CATARINA, 2007; RODRIGUES, 2011; RIO 

GRANDE DO SUL, 2012; SÃO PAULO, 2012). 

As estratégias usadas para captação de doadores tendem a conquistá-

los em função de benefícios com a doação, tais como: a dispensa do dia de 

trabalho, o lanche oferecido após a coleta e o resultado dos exames sorológicos. 

Paradoxalmente, este meio de recompensa usada para os doadores diverge do 

que preconiza a portaria do OMS que é de captar doadores voluntários e 

altruístas (PARANÁ, 2003; ESPÍRITO SANTO, 2004; SANTA CATARINA, 2007; 

RIO GRANDE DO NORTE, 2007; RODRIGUES, 2011; RIO GRANDE DO SUL, 

2012; SÃO PAULO, 2012). 

A luta dos órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), do MS, dos Serviços de Hemoterapia, públicos e privados, além da 

luta enquanto profissional da área, se constitui em conseguir a fidelização dos 

doadores de sangue. O processo de doação fidelizada trará inúmeros benefícios 
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para a população, assegurando a quantidade necessária de doadores, 

aperfeiçoamento do perfil das doações, elevando, consequentemente, o padrão 

da qualidade do sangue coletado, diminuindo, assim, os doadores de  última 

hora, os quais não são ideais, porque não se pode acompanhar seu estado de 

saúde (COSTA, 2016). 

Esforços existem dos órgãos públicos e privados na tentativa de estimular 

à doação por pessoas com perfil para doação. Portanto, faz-se necessário o 

desenvolvimento de estratégias para estimular os doadores a doarem com mais 

regularidade, uma vez que estes apresentam vantagens sobre aqueles de 

primeira vez, pois  entendem do processo de doação e oferecem suprimento de 

sangue estável e seguro, possibilitando uma redução da inaptidão sorológica e 

dos custos com recrutamento de novos doadores. Contudo, não se pode deixar 

de entender a relevância de recrutar novos doadores, principalmente, por 

entender que doadores precisam ser substituídos, como também maximizar o 

número dos fidelizados (ARAÚJO, FELICIANO, MENDES, 2011). 

Sendo assim, torna-se imprescindível e urgente aumentar o número e a 

qualidade dos doadores. Para isso, mais esforços serão necessários, pois uma 

transfusão de sangue pode ser o divisor entre a vida e a morte de um paciente 

que necessita ser transfundido. Em muitos casos, a transfusão de um 

hemocomponente é a única forma de restabelecer um quadro grave ou salvar 

uma vida (ARAÚJO, FELICIANO, MENDES, 2011). 

Dados do Ministério da Saúde (MS) revelam que, no Brasil, menos de 2% 

da população doa sangue. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

preconiza que este valor esteja entre 3% a 5% da população, percentual ideal 

para a manutenção dos estoques nos serviços de hemoterapia e para suprir as 

demandas necessárias (BRASIL, 2011). 

Neste contexto, observa-se a relevância que os serviços de hemoterapia 

têm na vida da população, seja para os pacientes que necessitam da reposição 

de um componente sanguíneo, seja para os hospitais que não poderiam 

funcionar sem esse serviço de apoio. Para o funcionamento dos serviços de 

hemoterapia nas instituições de saúde, seguem as determinações legais 

vigentes, em decorrência da demanda transfusional e do tipo de material 

manipulado nesses serviços (RODRIGUES, 2011). 
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Em 1980, foi criado pelo MS o Programa Nacional de Sangue e 

Hemoderivados (PRO-SANGUE), com o objetivo de ordenar o Sistema 

Hemoterápico no país, criando-se, assim, a rede de hemocentros nas principais 

cidades brasileiras, executando a política nacional do sangue em todos os 

estados. A partir de então, avanços têm sido alcançados na área da  

hemoterapia brasileira, particularmente para a enfermagem, que passou a 

exercer sua prática nos diversos segmentos da hemoterapia. Coube a 

enfermagem desempenhar um importante papel no atendimento a doadores e 

receptores, na produção de hemocomponentes, com o intento de disponibilizar 

serviços e produtos de qualidade, tanto no atendimento assistencial, como 

também no desenvolvimento do ensino e pesquisa na área da hemoterapia 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2013. BRASIL, 2015). 

Os avanços ficam evidentes em pesquisas realizadas e registradas em 

estudos como: “Aceitabilidade de doadores de sangue no hemocentro público 

do Recife, Brasil” (ARAÚJO, 2011), “Estratégias para fidelização de doadores 

de sangue voluntários e habituais” (GIACOMINI, 2010), “Perfil dos doadores e 

não doadores de sangue de um município do sul do Brasil” (BELATO, 2011), só 

para citar alguns estudos sobre estratégias para melhorar a assistência na área 

da hemoterapia. Estas pesquisas vinculam-se a projetos que são desenvolvidos 

na tentativa de aumentar o número de doadores de sangue. 

Na perspectiva de aumentar o número de doadores de sangue, no Rio 

Grande do Norte, registram-se ações como o projeto “Doadores do Futuro” 

(educação para a saúde e para a doação de sangue realizado junto às escolas 

de ensino fundamental e médio da rede pública e privada da capital e do interior), 

e o projeto “Clube 25” (educar, captar e fidelizar jovens estudantes do ensino 

médio e universitário); além do uso da tecnologia (telemarketing, e-mail, entre 

outros). O interesse dessas ações está em aproximar o doador do serviço de 

hemoterapia para captá-los e fidelizá-los (HEMOCENTRO DALTON CUNHA, 

2016; HEMOVIDA, 2016). 

 

1.1 Justificativa 

 

A escolha do tema para este estudo se justifica, em parte, pela reposição 

deficitária dos estoques de sangue nos serviços de hemoterapia. Conforme 



25 

 

dados da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS - 2011) e do MS (2014), a quantidade de doadores de 

sangue fidelizados ainda é insuficiente para suprir as necessidades atuais no 

Brasil. Este problema tende a se agravar pelo aumento da população e, 

consequentemente, de pessoas que necessitam desta terapêutica para 

sobreviver (BRASIL, 2014). 

Outro aspecto importante para a área da hemoterapia diz respeito ao 

despertar nos doadores de sangue o sentimento de solidariedade ao fornecer 

matéria prima para produção dos hemocomponentes e hemoderivados que 

são utilizados de acordo com as necessidades e em situações especiais 

para cada paciente. 

No campo da enfermagem, os resultados do presente estudo podem 

auxiliar como fonte de pesquisa, assim como para uma conduta de adoção de 

estratégias de fidelização de doadores de primeira vez. Espera-se, portanto, que 

os resultados deste estudo estimulem os profissionais da saúde, em especial 

os enfermeiros dos serviços de hemoterapia, a realizarem novas pesquisas 

na área estudada para sanar problemas que tendem a dificultar o trabalho nas 

instituições de saúde. 

Para a sociedade, a contribuição está no fomento a discussões e 

elaboração de novas políticas públicas voltadas à saúde na área da 

hemoterapia. Isso porque os investimentos em recursos humanos 

especializados e materiais, em uma sociedade comprometida com a vida, são 

fundamentais para solucionar o grande problema que a hemoterapia passa com 

a falta de doadores fidelizados. 

 

1.2  Caracterização do Problema 

 

O sangue é um líquido composto por células de natureza diversificada, 

com funções vitais, produzido pela medula óssea, e é insubstituível. Mesmo com 

o grande avanço tecnológico na área da saúde, ainda não existe um produto que 

realize todas as funções do sangue. Por conseguinte, torna-se imprescindível a 

existência dos doadores de sangue que atendam os requisitos estabelecidos 

pela Portaria n º 158 do MS (BRASIL, 2016). 

http://www.paho.org/
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Contudo, o que se observa é uma quantidade de doadores fidelizados 

ainda insuficiente para a demanda vigente. Isso porque há um aumento 

significante nas doenças oncológicas, como também na violência e nos traumas 

que necessitam cada vez mais da utilização de transfusão de sangue (INCA, 

2011). 

Além da quantidade insuficiente de doadores, a compatibilidade 

sanguínea entre doador e receptor caracteriza-se em outro problema de 

relevante importância. O sangue apresenta quatro fenótipos para o sistema 

“ABO” (A, B, AB e O) e dois para o sistema Rh (Negativo ou Positivo). Os 

sistemas são relevantes por apresentarem importâncias clínicas. Todos os 

pacientes que recebem transfusões sanguíneas são determinados por esses 

dois sistemas. O procedimento de identificação da compatibilidade sanguínea 

evita reação grave que pode levar o paciente a óbito (BARRETO, 2016). 

O procedimento de compatibilidade sanguínea assegura que os pacientes 

venham ser transfundidos com o tipo de sangue correspondente ao seu. Em 

algumas situações especiais e para alguns tipos sanguíneos, existem casos em 

que tipos de sangue diferentes podem apresentar compatibilidade sanguínea, 

enquanto outros não, sendo necessário o mesmo tipo sanguíneo, como é o caso 

de pacientes que apresentam fenótipo “O” negativo (MARTINS, 2009). 

Ressalta-se há existência de casos em que, mesmo com sangue em 

estoque, o paciente não pode ser transfundido, haja vista o sangue estocado 

não ser “ABO” ou “Rh” compatível com o seu. Isso acontece comumente e, 

principalmente, com pacientes que apresentam fenótipos menos frequentes, já 

que a frequência dos grupos sanguíneos depende da etnicidade da população 

(MARTINS, 2009). 

Essa constatação sobre o estoque de sangue e hemocomponentes 

versus a incompatibilidade sanguínea exige mudanças relevantes e urgentes 

nas estratégias de captação destes doadores.  A importância de tais mudanças 

estaria na  possibilidade da inversão desse quadro deficitário no estoque de 

sangue que prejudica drasticamente a vida dos pacientes, uma vez que dificulta 

a assistência em tempo hábil, atrapalhando o tratamento.  

É fato que, apesar de todo o empenho e programas estabelecidos pelo 

MS, hemocentros, dentre outras instituições, ainda não se conseguiu 

implementar uma garantia, com esses programas, que resolvesse o problema 
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da doação de sangue no que diz respeito à quantidade suficiente de doadores 

fidelizados. 

Diante disso, defende-se que para conquistar a adesão e fidelização dos 

doadores de sangue, faz-se necessário informar, orientar e mostrar sobre a 

necessidade das doações, no sentido de que essas práticas favoreçam a 

desmitificação dos medos, tabus e mitos que circundam todo o processo de 

doação de sangue. Deve-se incutir, enfim, nas pessoas o sentimento de 

responsabilidade social quanto à doação de sangue. 

O interesse, motivação e expectativas deste estudo decorrem de uma 

prática profissional atuando em todas as atividades do ciclo do sangue 

(Captação, registro, triagem clínica, coleta, triagem laboratorial, processamento, 

armazenamento, distribuição, transporte, transfusão, controle de qualidade dos 

componentes sanguíneos, insumos críticos e processos e descarte de resíduos). 

Nesse exercício, foi possível observar que a vida das pessoas dependia da 

qualidade da execução das atividades relativas ao processo do ciclo do sangue.  

Sendo assim, torna-se um desafio pesquisar estratégias eficazes que 

possibilitem diminuir a lacuna que existe entre doadores, receptores, 

familiares e profissionais de saúde no que diz respeito a problemática em geral 

que envolve o sangue no contexto brasileiro. 

Além da vivência diária atuando na área da hemoterapia, o interesse e as 

preocupações aumentaram na condição de estudante/pesquisador, ao 

desenvolver a pesquisa intitulada “Trajetos no labirinto: História de vida dos 

portadores de doenças oncológicas em uso de transfusões sanguíneas na 

cidade de Natal/RN”, dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em  Enfermagem da UFRN, no ano 2013. No percurso desta 

pesquisa, foi possivel detectar que a literatura da área atestava a carência de 

doadores de sangue em nível nacional, consequentemente, a existência  da falta 

considerável de hemocomponentes para transfusão (COSTA, 2013). 

Frente ao exposto, quanto às evidências científicas, práticas e saberes, 

além dos aspectos motivacionais, do desenho de pesquisa, uso das hipóteses e 

dos recursos de análise adotados para dar conta da complexidade do objeto de 

estudo, objetiva-se analisar as representações sociais de doadores de sangue 

de primeira vez em um serviço de hemoterapia. 

 



28 

 

1.3  Hipóteses: 

 

Hipótese nula (H0): Não há fidelização de doadores de sangue e suas 

representações sociais. 

Hipótese Alternativa (H1): Há fidelização de doadores de sangue e suas 

representações sociais. 
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FIGURA 4 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as representações sociais de doadores de sangue de primeira 

vez em um serviço de hemoterapia. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

Compreender o conceito “Doador de sangue fidelizado” na perspectiva de 

Walker e Avant; 

Caracterizar sociodemograficamente os doadores de sangue de primeira 

vez; 

Descrever a anemia como fator principal de inaptidão provisória para 

doação de sangue; 

Discutir a doação de sangue de pessoas idosas em serviço de 

hemoterapia privado. 
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PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem quanti- 

qualitativo, com suporte da Teoria das Representações Sociais (TRS) 

(MOSCOVICI, 1978).  

Segundo Gil (2010), a pesquisa exploratória oferece maior familiaridade 

com o problema, levantando informações acerca de um determinado objeto com 

finalidade de torná-lo mais explícito, objetivando o aprimoramento de ideias ou 

descobrir intuições. Leite (2012, p. 54) complementa dizendo que “a pesquisa 

exploratória é a que explora algo novo, que frequentemente não é considerada 

ainda ciência, mas que serve de base à ciência”. 

A pesquisa descritiva, para Gil (2010) e Leite (2012), tem como objetivo 

descrever e explicar as características de determinada população ou fenômeno, 

podendo também estabelecer relações entre variáveis. 

Polit (2011) descreve que a pesquisa com abordagem qualitativa lida com 

aspectos da complexidade humana, explorando-a diretamente, enfatizando a 

compreensão da experiência humana como é vivida, analisando materiais 

narrativos e subjetivos. Richardson (2010), por sua vez, caracteriza a pesquisa 

quantitativa pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples, até as mais complexas, possuindo, como diferencial, o 

intuito de garantir a precisão dos trabalhos realizados, conduzindo a um 

resultado com poucas chances de distorções. 

 

3.1.1 Teoria das Representações Sociais 

 

O ambiente em que vivemos compõe-se por variadas imagens e objetos 

aos quais lhes acrescentamos algo, podendo  ser rejeitados alguns desses 

e serem adotados outros. Tais imagens ou objetos podem nos parecer estranhos 

e perturbadores, mas têm algo a ensinar no modo e no que pensam as pessoas, 

formando, assim, os saberes sociais. As produções desses saberes podem ser 

estudadas através da TRS, que centra-se na análise da construção e 
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transformação do conhecimento social e tenta esclarecer como a ação e o 

pensamento se interligam na dinâmica social (MOSCOVICI, 2012). 

As Representações Sociais são sempre uma imagem representacional de 

um objeto ou de um sujeito, e são conhecimentos construídos pelas relações 

do homem com o seu ambiente. Com influência de Émile Durkheim, Lévy-

Bruhl, Jean-Piaget e Sigmund Freud, a Representação Social torna-se teoria a 

partir do estudo de Serge Moscovici (1978), denominado “La psychanalyse, son 

imagem et son public”, ao buscar a compreensão do fenômeno da psicanálise. 

A TRS foi resgatada a partir do conceito de representações coletivas, 

inicialmente proposto por Émile Durkheim, que, através do estudo, analisou as 

diversas maneiras pelas quais a psicanálise era percebida, difundida e 

propagada, colaborando fundamentalmente para o seu entendimento perante o 

público parisiense (MOSCOVICI, 2012). 

Uma das características da TRS é de transformar algo desconhecido e 

não- familiar em algo conhecido ou familiar. A transformação do familiar revela 

a interdependência da realidade psicossocial, cujos elementos estruturais e 

estruturantes são característicos de seu aspecto conceitual e figurativo 

(MOSCOVICI,1978). Estes elementos estruturais fazem parte do cotidiano da 

vida das pessoas. Assim, ao trazer tais elementos  para o objeto deste estudo, 

a proposta é transformar a doação de sangue da condição de um processo 

desconhecido, ou meramente figurativo, em concreto, a partir da doação e do 

entendimento deste processo e suas finalidades. 

 

3.2 Cenário da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada realizou no Serviço de Hemoterapia Ltda – 

Hemovida, instituição privada que faz parte da hemorrede do Estado do Rio 

Grande do Norte. A referida instituição está localizada na Avenida Nilo Peçanha, 

199 - Petrópolis, Natal - RN.  

As atividades do Hemovida são desenvolvidas através da captação e 

triagem do doador de sangue, coleta, fracionamento e distribuição do sangue, 

exames imunohematológico e sorológico dos doadores de sangue, como 

também os testes pré-transfusionais dos pacientes que irão se submeter à 
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transfusão sanguínea. São ainda realizados procedimentos de doação de 

plaquetas por aférese e hemotransfusões ambulatoriais. 

O estado do Rio Grande do Norte (RN) dispõe de cinco Serviços de 

hemoterapia: dois na capital (Natal), o Hemocentro Dalton Cunha, centro 

regulador do estado (público), e o Serviço de Hemoterapia Ltda – Hemovida 

(privado), e outras três unidades públicas no interior do estado – o Hemocentro 

Mossoró, na cidade de Mossoró; o Hemocentro de Currais, na cidade de Currais 

Novos e o Hemocentro Pau dos Ferros, na cidade de Pau dos Ferros. Estes 

serviços de hemoterapia captam os doadores, coletam, processam e 

distribuem o sangue nos hospitais e clínicas, abastecendo todo o estado. O 

Hemocentro Dalton Cunha dispõe de unidade móvel para coleta de sangue na 

cidade de Natal (HEMOCENTRO DALTON CUNHA, 2016; HEMOVIDA, 2016). 

A instituição Hemovida atende, através do Hemote Plus®, (fluxograma 

figura 2) os pacientes internados em hospitais privados conveniados, como 

também aos pacientes que necessitam de transfusões ambulatoriais 

provinientes de clínicas.  

A referida Instituição foi inaugurada, em 04 de abril de 1995, por uma 

equipe de 05 médicos sócios fundadores, todos com competência técnica e 

cientifica na área de hematologia e hemoterapia. O Hemovida apresenta uma 

demanda de 800 doadores/mês e atinge cerca de 1.100 transfusões/mês. 

Participa como instituição de pesquisa e investigação científica presente em 

vários congressos e encontros médicos; funciona como campo de estágios para 

estudantes de diversas áreas da saúde. Atua, no momento,  complementando a 

hemorrede pública do estado, principalmente da capital e região metropolitana 

(HEMOVIDA, 2016). 
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Figura 6. Fluxograma do doador e do sangue segundo o módulo do HEMOTE 
PLUS®    
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
  

  

 

 

 

Fonte: HEMOTE PLUS®, 2016 

 

3.3 Participantes da Pesquisa 

 

O Hemovida registra 800 doadores/mês, de variados tipos. Destes, 240 

(30%) são doadores de primeira vez, conforme registros cadastrais. Para 

este estudo, a  amostra foi constituída por 72 (30%) de doadores de primeira 

vez/mês. Multiplicou-se pelos três meses correspondentes a coleta, previsto no 

projeto de pesquisa, obteve-se o total de 216 participantes da pesquisa 

(doadores de primeira vez), acrescido de 10% para prováveis perdas, 

desistências, extravios, erros de gravação, totalizando 240 participantes. Foram 

desprezados 119 doadores de primeira vez, pois esses tinham doado sangue 

em outro serviço de hemoterapia, totalizando 121 participantes, constituindo o 

total da amostra. 

Para inclusão dos participantes na pesquisa, foram estabelecidos os 

seguintes critérios: indivíduos que comparecerem ao Hemovida para realizar a 

primeira doação de sangue; indivíduos apto na triagem clínica (indivíduos de 
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ambos os sexos, idade de 16 a 60 anos1, pesar no mínimo 50.000g, está 

descansado e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, está 

alimentado e apresentar sinais vitais dentro dos valores de normalidade, co m  

o hematócrito igual ou superior a 38%, para o feminino, e 39%, para o 

masculino).  

Os critérios de exclusão adotados para a pesquisa foram: indivíduos que 

tenham realizado doação de sangue, anteriormente à data da pesquisa, no 

Hemovida ou em outra instituição; indivíduos inaptos na triagem clínica. 

A abordagem inicial aos prováveis participantes da pesquisa realizou-

se na sala de espera do Hemovida, onde os candidatos à doação de sangue 

aguardavam a triagem clínica. Na ocasião, o pesquisador/doutorando se 

identificou, explicou de forma clara o objetivo, a importância da pesquisa e da 

sua contribuição para o desenvolvimento da ciência. 

Após a confirmação do interesse dos indivíduos em participar da 

pesquisa, foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE - 

(Apêndice C), explicando-o detalhadamente e esclarecendo as dúvidas. Ao 

aceitar em participar da pesquisa, logo após sua aptidão na triagem clínica e 

antes da coleta do sangue, o participante foi convidado para o local da coleta 

dos dados, onde novamente ouviu a respeito do objetivo da pesquisa e do 

TCLE. Após essa fase, foram coletadas as assinaturas dos participantes, 

autorizando a sua participação (ou ao seu responsável legal, no caso dos 

menores de idade entre 16 e 17anos, 11 meses e 29 dias) e  as assinaturas do 

Termo de Assentimento (Apêndice D), como também da gravação de voz e da 

divulgação do resultado para fins científicos. Depois, com o intuitio de cumprir 

os princípios éticos, garantir a privacidade, o sigilo e a confiabilidade, a 

entrevista com os participantes foi realizada em uma sala reservada no 

Hemovida (Apêndice F). 

 

3.4 Coleta dos Dados 

 

Para a coleta de dados da pesquisa, foram utilizados três instrumentos de 

coleta: revisão da literatura da área para a análise de conceito (Artigo 1); planilha 

                                                           
1  Idade máxima para primeira doação de sangue de acordo com Portaria nº 158, de 4 de fevereiro 
de 2016. 
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de registro, para coleta dos dados secundários (Apêndice A), do prontuádo 

eletrônico do hemovida (Artigo 2 e 3); questionário (Apêndice B) com gravação de 

voz dos participantes para coleta dos dados primários, a partir de questões 

norteadoras relacionadas às dúvidas, ao entendimento e à motivação sobre 

doações de sangue (Artigo 4).  

Parte-se do entendimento que estes instrumentos de coleta de dados são 

complementares entre si, permitindo a triangulação das informações 

necessárias para realização do estudo. 

Para Marconi e Lakatos, a entrevista é: 
 

um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, 
mediante uma conversação de  natureza  profissional.  É  um  
procedimento  utilizado  na  investigação social, para a coleta 
de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um 
problema social (MARCONI, LAKATOS, 2010, p 195). 

A conversação realizada face a face entre duas pessoas, de forma 

metódica, vem proporcionar ao entrevistador as informações necessárias de 

maneira verbal. Na entrevista, cria-se uma relação de interação entre o 

pesquisador e o pesquisado e, quando há um clima de estímulo e de aceitação 

recíproca, as informações tendem a fluir de forma notável e autêntica 

(MARCONI, LAKATOS, 2010). 

Nesta pesquisa, foi utilizada a entrevista do tipo não-estruturada, por 

oferecer ao entrevistador liberdade de desenvolver cada situação na direção 

considerada mais adequada. Comumente, as perguntas são abertas e podem 

ser respondidas dentro de uma conversação informal (MARCONI, LAKATOS, 

2010). 

A coleta dos dados foi realizada no período de 28 de julho a 04 de 

dezembro de 2015, após o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, parecer de nº 1.132.696, 

e mediante Certificado de Apresentação para Apreciação Ética- CAAE de nº 

46209015.0.0000.5537 (ANEXO A), seguindo as disposições da Resolução 

número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil (CNS), sobre 

pesquisa com seres humanos. Os horários de coleta de dados foram de acordo 

com o do funcionamento da instituição, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 

17h, e aos sábados, das 8h às 12h. 
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Posteriormente à gravação, foi realizada a transcrição do conteúdo 

gravado para análise dos dados. Na oportunidade, a transcrição foi realizada 

com finalidade da familiarização com o material coletado, objeto de estudo. Essa 

familiaridade tem por propósito facilitar a compreensão do material simbólico e 

textual sobre a fidelização do doador de sangue, além de ampliar a capacidade 

de detectar as lacunas e as limitações dos questionamentos. 

Na perspectiva da triangulação metodológica, optou-se pelo uso do 

método misto como forma de apreensão de uma temática que consiste em um 

problema de saúde pública em nível global, pontuando fatores que impedem a 

doação de sangue fidelizado. Nesse sentido, apresentam-se quatro estudos com 

o objetivo de atingir essa compreensão fenomênica da doação de sangue. São 

estudos de abordagem quantitativa, qualitativa, conceitual e de representações 

sociais. As abordagens são influenciadas pelo positivismo e pós-positivismo 

(FLICK, 2009; CRESWELL, 2010). 

Estudo qualitativo, como uma bricolagem (FLICK, 2009:229), que pode 

ser interpretativo (pois significa um conjunto de representações que reune peças 

que se encaixam nas especificidades das situações complexas), narrativo 

(marcado pelo gênero, contam histórias sobre os mundos que estudaram), 

teórico (permite um trânsito entre paradígmas com sistemas filosóficos e 

metodologias específicas, entre outros) e político (a ciência não é neutra, encerra 

poder e consequentemente é um ato político). Para efeito do presente estudo, 

entende-se a bricolagem do ponto de vista interpretativo. (FLICK, 2009). 

Estudo quantitativo constitui um processo dedutivo pelo qual os dados 

numéricos fornecem conhecimentos objetivos no que concerne as variáveis do 

estudo, garantindo generalizações a outras populações (CRESWELL, 2010).  

A ênfase na qualidade das entidades e o uso de múltiplos métodos, ou da 

triangulação, reflete uma tentativa de assegurar um aprofundamento do 

fenômeno observado, embora não seja uma estratégia de validação, mas uma 

alternativa possível (DENZIN, LINCOLN,2006; FLICK, 2009). 

Em estudo sobre as representações sociais produzidos por enfermeiros 

no Brasil, no período de 2006 a 2014, verifica-se que, dos 119, 74,78% referem-

se a dissertações e 25,22% a teses. A produção concentra-se nas regiões 

Sudeste (47,05%) Sul (29,41%) e Nordeste (23,52%). A representatividade da 
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representação social no contexto brasileiro contribui para o avanço do 

conhecimento na área da Enfermagem (OLIVEIRA, MAIA, MIRANDA, 2016) 

Verificou-se a importância e relevância da análise conceitual para 

compreensão do objeto de estudo, neste caso, o doador fidelizado, na 

perspectiva da triangulação. O conceito é para alguns uma imagem mental, 

pensamentos, ideias, outros símbolos (WATSON, 1979; WALKER, AVANT, 

1995; RODGERS, 2000). Nesta pesquisa, optou-se pelas contribuições de 

Walker e Avant que afirmam serem os conceitos como, essencialmente, 

símbolos para elementos objetivos do mundo (WALKER, AVANT; 1995). 

Com efeito, o presente desenho metodológico permite, de alguma forma, 

compreender a priori que a limitação deste pode ser resolvida em pesquisas 

futuras na mesma perspectiva da multitriangulação. A aplicação de vários tipos 

de triangulações em um mesmo estudo é particularmente eficaz no estudo de 

fenômenos complexos, fornecendo uma melhor compreensão do objeto 

estudado (CRESWELL, 2010). 

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

Este estudo atende às normas éticas preconizadas pela Resolução n. 

466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que 

regulamenta as pesquisas em seres humanos no Brasil (BRASIL, 2012). 

Em consonância, Bento (2011) reforça que o pesquisador deve guiar-se 

sempre pelo caminho da ética, pois ela é capaz de sugerir o equilíbrio 

entre a pessoa e a natureza, a tecnologia e a vida humana. O ser humano é 

inviolável em sua dignidade e desfruta de igual direito na sociedade e, em nome 

desta sociedade e da ciência, o pesquisador tem o dever de respeitar e impedir 

que o participante da pesquisa venha a sofrer qualquer prejuízo. 

O TCLE assegura o anonimato dos participantes da pesquisa e a 

autonomia para interromperem sua participação no estudo a qualquer momento 

que desejarem. Outra relevância do referido termo, além de autorizar a 

participação na pesquisa, é de permitir a divulgação dos resultados para fins 

científicos. 
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Para manter o anonimato dos colaboradores, fez-se uso do codinome 

“Doador de sangue”, através da sigla DS, seguido em ordem crescente e 

sequencial, por um algarismo arábico subescrito, assim exemplificado: DS1. 

Todo material coletado, ao término da pesquisa, do relatório da pesquisa 

e defesa pública desta, será  arquivado em mídias eletrônicas não regraváveis, 

tipo CD-ROM, identificado individualmente e guardado por um período de cinco 

anos, na sala do pesquisador responsável, na pós-graduação do departamento 

de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

3.6 Análise dos Dados 

 

3.6.1.Dados Quantitativos: 

 

As variáveis analisadas dizem respeito ao gênero, à faixa etária, ao 

estado civil, à escolaridade, à profissão, à renda familiar e à religião. Após a 

coleta desses dados, realizou-se a preparação do corpus para ser processsado 

pelo software. Empregou-se o software Analyse Lexicale par Contexte d'un 

Ensemble de Segment de Texte (ALCESTE) para a análise quantitativa e 

qualitativa refererente às respostas das entrevistas. Após coleta dos dados, 

efetuou-se o preparo e refinamento do corpus, tornando-o adequado e extenso 

o bastante para que se aplique à estatística textual.  

Em seguida, alimentou-se o software que produziu os conteúdos 

analisados pelo pesquisador, complementado pela análise de conteúdo 

temática, fortalecendo, assim, as categorias decorridas das classes geradas 

pelo ALCESTE (Anexo D), sendo relacionadas às RS do fenômeno pesquisado. 

 

3.6.2. Dados Qualitativos  

 

A análise de conteúdo temática de Bardin (2011) é um conjunto de 

técnicas que utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição, 

identificando o conteúdo das mensagens com finalidade de inferir, ou seja, 

deduzir de maneira lógica os conhecimentos relativos às condições de produzir 

e receber tais mensagens. Está organizada em torno de três fases: A pré-
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análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados; a inferência e a 

interpretação. 

A pré-análise, nesta primeira fase, prepara-se o material com a finalidade 

de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Fundamenta-se na 

organização propriamente dita por meio de quatro etapas: 1. Leitura flutuante, 

momento em que se começa a conhecer o texto; 2. Seleção dos documentos 

que serão analisados; 3. Formulação das  hipóteses e  dos objetivos; 4. 

Referenciação  dos  índices  e elaboração de indicadores, com os recortes de 

texto dos documentos de análise (BARDIN, 2011). 

A  segunda fase, a exploração do material e o tratamento dos resultados, 

consiste na exploração do material com a definição de categorias (sistemas de 

codificação), como também na identificação das unidades de registro e de 

contexto nos documentos. Nesta fase, pode-se possibilitar, ou não, a riqueza 

das interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição analítica, a qual diz 

respeito ao corpus submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas 

hipóteses e referenciais teóricos. Portanto, a codificação, a classificação e a 

categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 2011). 

A terceira e última fase consiste no tratamento dos resultados, na 

inferência e na interpretação. Esta etapa é dedicada ao tratamento dos 

resultados, com a condensação e o destaque das informações para análise, 

culminando nas interpretações inferenciais. É o momento da intuição, da análise 

reflexiva e crítica (BARDIN, 2011). 

 

3.6.3. Dados Mistos 

 

Sobre a pesquisa do tipo qualitativa, quantitativa ou mista, Creswell (2010: 

247-253), afirma que, a depender da questão de pesquisa, as propostas de 

estudo podem empregar métodos quantitativos e qualitativos, ora atribuindo 

mais peso a um do que a outro, ora iniciando-se com um e concluindo-se com 

outro.  

Neste estudo, sobre o doador de sangue fidelizado, os dois métodos são 

usados de forma complementar, uma vez que se busca relacionar, a partir de 

uma prática, os aspectos teórico-conceituais com vista a uma melhor 

compreensão do objeto. Em função disso, é que se iniciaram concomitante uma 
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vez que, desde a origem, o uso da entrevista inclui os dados sociodemográficos 

no preparo do corpus para serem processados pelo software ALCESTE. Vale 

ressaltar que ambos os métodos trazem várias vantagens e desvantagens, 

dependendo do que busquem o pesquisador e sua área de interesse 

(FERREIRA, 2015).  

Ressalta-se ainda a adoção do modelo design QUAL + QUAN, 

significando que as duas abordagens foram utilizadas simultaneamente, durante 

a coleta, a análise e a interpretação dos dados (CRESWELL, 2010; ROSA, 

OLIVEIRA, OREY, 2015)  

De um lado, o desenho ou o delineamento e condução dos métodos 

mistos se consolida para o alcance dos objetivos traçados ao envolver os 

aspectos de natureza conceitual, quantitativo, qualitativo e representacional, 

conforme os resultados apresentados a seguir. Do outro, a análise dos mesmos 

requereu a utilização de estratégias metodológicas de cunho estatístico como o 

ALCESTE, a análise temática de conteúdo, as representações sociais na 

configuração da teoria do núcleo central. 

Os dados coletados, por meio de técnicas qualitativas, podem ser 

utilizados para apoiar as conclusões alcançadas pela realização de testes 

estatísticos em dados quantitativos e vice-versa. Nesta perspectiva soma-se o 

recurso técnico-metodológico das representações sociais (CRESWELL, 2010). 

Tais técnicas possibilitam um entendimento e uma compreensão mais 

holística dos problemas complexos enfrentados pelos serviços de hemoterapia 

e sua importância na sociedade, assim como o confronto entre as perspectivas 

filosóficas ou epistemológicas diferenciadas e, frequentemente, contrastantes. O 

antagonismo, diz respeito as visões de mundo pós-positivista e construtivista 

social e as perspectivas pragmáticas e transformadoras-emancipatórias que se 

complementam. (CRESWELL, 2010) 
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Figura 7: Design da Metodologia de Estudo Misto  

 

Fonte: adaptado de OLIVEIRA, 2012; ROSA, OLIVEIRA, OREY, 2015. 
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http://brmaaoanatomia.blogspot.com.br/2015/12/sistema-circulatorio.html
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4. Resultados 

 

Os resultados que integram o presente relatório de pesquisa atendem às 

exigências do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, conforme Quadro 

1. Os resultados obtidos estão apresentados em forma de artigos científicos. 

 

QUADRO 1. Resultados obtidos e apresentados em forma de artigos científicos 

TÍTULO OBJETIVO METODOLOGIA 

1. DOADOR DE SANGUE 
FIDELIZADO: uma análise 
conceitual 

Compreender o 
conceito “Doador de 
sangue fidelizado” na 
perspectiva de Walker 

e Avant. 

Análise de Conceito 
Walker & Avant. 

2. ANEMIA COMO FATOR 
DE INAPTIDÃO 
PROVISÓRIA PARA 
DOAÇÃO DE SANGUE 

Descrever a anemia 
como fator principal 

de inaptidão 
provisória para 

doação de sangue. 

Estudo com 
delineamento 

transversal com 
abordagem 
quantitativa. 

3. DOADOR IDOSO DE 
SANGUE: CONTRIBUIÇÃO 
NECESSÁRIA E ATUAL2 

Avaliar a doação de 
sangue de idosos em 

um serviço de 
hemoterapia privado. 

Investigação 
transversal, 

descritiva com 
abordagem 
quantitativa. 

4. REPRESENTAÇÃO 
SOCIAL DO DOADOR DE 
SANGUE FIDELIZADO: 
conceito polêmico ou 
transversal em construção 

Analisar as 
representações 

sociais de doadores 
de sangue de 

primeira vez num 
serviço de 

hemoterapia. 

Estudo exploratório-
descritivo e 

representacional. 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2016. 

  

                                                           
2 *Publicado: International Archives of Medicine Section: Hematology. Vol. 9 No. 81. 2015. 

Disponível em: www.medbrary.com 
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4.1.  Artigo I 

DOADOR DE SANGUE FIDELIZADO: uma análise conceitual 

FIDELIZED BLOOD DONOR: A conceptual analysis 

DONANTE DE SANGRE FIDELIZADO: un análisis conceptual 

 

João Evangelista da Costa3 
Francisco Arnoldo Nunes de Miranda4 

 

RESUMO 

Introdução: na hemoterapia, o conceito de "doador de sangue fidelizado" carece 
de uma definição apropriada, o que levanta muitas questões sobre “fidelização”. 
Objetivo: Compreender o conceito “Doador de sangue fidelizado” na perspectiva 
de Walker e Avant. Método: a partir da seleção de artigos científicos 
concernentes ao tema, utilizou-se o método proposto por Walker e Avant. 
Buscou-se e utilizou-se das contribuições de artigos disponíveis online na 
National Library of Medicine and National Institutes of Health e Scientific 
Eletronic Library Online, nos idiomas português ou inglês. Utilizado os critérios 
de inclusão: a) artigos de pesquisas realizadas com doadores de sangue 
brasileiros; b) artigos que abordassem aspectos referentes ao doador de sangue; 
c) os artigos publicados entre 2008 e 2015, compondo uma amostra de quinze 
(15) artigos. Resultados: identificados os atributos críticos de doador de sangue 
e apontados antecedentes, consequentes e referências empíricas. Discussão: 
o conceito doador de sangue fidelizado, além de incorporar qualidades positivas 
e reter variada apresentação de termos semelhantes, traduz uma carga 
semântica que provoca reações confortáveis e práticas em sua utilização. 
Conclusões: Considerando a inexistência de um conceito consensual sobre o 
que é um ‘doador de sangue fidelizado’, ou métricas para medi-lo e ampliá-lo de 
maneira consistente, universal, equânime e integral para os humanos, por ser 
um conceito em formação no âmbito da saúde, dificulta muito o ato de criar esse 
conceito e a garantia de sua presença na reposição dos estoques de sangue e 
hemocomponentes.  
DESCRITORES: Formação de conceito, Doador de Sangue, Serviço de 
Hemoterapia, Enfermagem.  
 

ABSTRACT 

Introduction: In hemotherapy, the concept of "loyal blood donor" lacks an 
appropriate definition, raising many questions about "loyalty. Objective: To 
understand the concept of "Loyal blood donor" under Walker and Avant's 
perspective. Method: The method proposed by Walker and Avant was applied 
using a selection of scientific papers about the subject. All articles were retrieved 

                                                           
3 Mestre em Enfermagem e Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. E-mail: hevan33@oi.com.br  
4 Doutor em Enfermagem, Professor da Graduação e do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Bolsista 
Produtividade/CNPq. E-mail: farnoldo@gmail.com  

mailto:hevan33@oi.com.br
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online from the National Library of Medicine of the National Institutes of Health 
and Scientific Electronic Library Online. The following inclusion criteria: a) 
research papers carried out with brazilian blood donors; b) articles that deal with 
blood donor aspects; c) articles published between 2008 and 2015, composed a 
sample of fifteen (15) papers. Results: identified the critical attributes of blood 
donors and pointed antecedents, consequent and empirical references.. 
Discussion: The concept of "loyal blood donor", besides incorporating positive 
qualities and retaining varied presentation of similar terms, translates a semantic 
load that provokes comfortable and practical reactions in its use. Conclusion: 
Considering the lack of a consensual concept about what a 'loyal blood donor' is, 
or metrics to measure it and extend it in a consistent, universal, equitable and 
integral way for humans. As it is a concept in formation in health sciences it’s 
difficult to elaborate this concept and apply it in the replacement of blood and 
blood components. 
DESCRIPTORS: Concept Formation, Blood Donors, Hemotherapy Service, 
Nursing.  
 
RESUMEN:  
 
Introducción: en hemoterapia, el concepto de "fidelizado donante de sangre" 
carece de una definición adecuada, lo que plantea muchas preguntas sobre la 
"lealtad". Objetivo: Para entender el concepto de "Donante de Sangre fidelizado" 
en vista de Walker y Avant. Método: desde la selección de artículos científicos 
relativos a este tema, se utilizó el método propuesto por Walker y Avant. Se 
intentó utilizar y las contribuciones de los artículos en línea disponibles en la 
Biblioteca Nacional de Medicina y los Institutos Nacionales de Salud y Scientific 
Electronic Library Online, en portugués o Inglés. Se utiliza los criterios de 
inclusión: a) trabajos de investigación llevados a cabo con los donantes de 
sangre de Brasil; b) los artículos que abordan aspectos relacionados con la 
donación de sangre; c) los artículos publicados entre 2008 y 2015, que 
comprende una muestra de quince (15) artículos. Resultados: identifican los 
atributos críticos de los donantes de sangre y de fondo en punta, consecuente y 
referencias empíricas. Discusión: el concepto de fidelizado sangre del donante, 
al tiempo que incorpora las cualidades positivas y retener variada presentación 
de términos similares, refleja una carga semántica que causa reacciones 
cómodo y práctico de utilizar. Conclusiones: Teniendo en cuenta la falta de un 
concepto consensuado de lo que es un 'fidelizado donante de sangre', o métricas 
para medir y se expanden de forma coherente, universal, igual e integral al ser 
humano, como un concepto en el entrenamiento en materia de salud, muy difícil 
el acto de crear este concepto y para garantizar su presencia en la sustitución 
de las poblaciones de sangre y productos sanguíneos. 
DESCRIPTORES: Formación de Concepto, Donantes de Sangre, Servicio de 
Hemoterapia, Enfermería. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os países Argentina, Brasil e Colômbia iniciam a lista da Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) de unidades de bolsas de sangue colhidas 

voluntariamente na região – sem ser remuneradas –, que somam 3,8 milhões de 

unidades na América Latina e Caribe. Essa quantidade pode salvar quase 12 

milhões de vidas, três por cada doação, segundo especialistas.(1) 

As considerações sobre o processo de investigação científica que tendem 

à simplificação das abordagens e melhor utilização dos métodos nas áreas de 

estudo, através de proposições definidoras e sintéticas, facilitam a dinâmica de 

compreensão dos objetos em seus usos conceituais. A partir dessa ideia, firma-

se a análise dos conceitos, no adequado esclarecimento de suas terminologias 

e mudanças ao longo do processo histórico, de onde provém.(2,3)  

Através da contextualização e afirmação de estudos arraigados à área da 

Hemoterapia (pouco presentes na literatura médica), buscou-se entender a 

dinâmica do doador em bancos sanguíneos. Nesse percurso, a gênese e a 

contextualização do uso terapêutico do sangue revelam uma acentuada carência 

na constituição de doadores, o que tem suscitado indagações a respeito do que 

haveria de “errado” em uma “fidelização” dessa prática.(4)  

Para responder a tal questionamento, pesquisas foram realizadas em 

artigos relacionados ao tema, observando-se o que haveria de semelhanças e 

diferenças quanto à construção do conceito de uma fidelização de doador, para, 

finalmente, se chegar ao conceito entendido como mais adequado: “doador de 

sangue fidelizado”. Expressão essa usada exclusivamente na área da saúde, 

com ênfase no campo da hemoterapia e hematologia, procurando sistematizar 

um tipo de prática na doação sanguínea capaz de diferenciar e apontar estudos 

futuros. 

 

Importância do uso terapêutico do sangue: gênese e contextualização 

 

O conceito a ser analisado, “doador de sangue fidelizado”, surge em meio 

aos interesses de uma prática profissional marcada pela observação e 

experiência vivenciadas em um Serviço de Hemoterapia e também na trajetória 

histórica seguida pelo uso terapêutico do sangue. Embora surja de uma 
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realidade específica, tal condição não deixa de poder refletir uma realidade bem 

maior, seja do Brasil ou de qualquer outro lugar. Foi no emprego do termo, 

portanto, com suas ramificações e terminologias próximas, sem perder de vista 

os dois aspectos anteriores, que o presente estudo procurou focalizar sua 

atenção.  

No uso terapêutico do sangue ao longo dos anos, marcos importantes 

foram decisivos para a estruturação de conceitos, até chegar, atualmente, a um 

complexo e sofisticado processo que incorpora conhecimentos clínico-

epidemiológicos e laboratoriais, entrelaçado por mitos, tabus, preconceitos e 

estigmas, de natureza social e religiosa. 

A hemoterapia, enquanto serviço notadamente responsável pelos 

afazeres do sangue, apresenta dois períodos: o empírico e o científico. O 

primeiro período vai das suas origens, na segunda metade do século XV (1492), 

até o início do século XX (1900); A partir desta data, o segundo período se inicia 

até os dias atuais. Este último período começa justamente com a descoberta dos 

tipos sanguíneos.(5)  

Apesar de descoberta e vencida a barreira da incompatibilidade dos tipos 

“ABO”, ainda não foi capaz de tornar a transfusão um recurso otimizado quanto 

ao acesso, uma vez que não havia como conservar o sangue fora do corpo 

humano sem sua coagulação. Apenas com a descoberta de uma solução 

anticoagulante, por volta de 1914, é que se solucionou o caso. A partir de então, 

iniciaram-se as instalações dos primeiros bancos de sangue, inclusive no 

Brasil.(6) 

Vencidos esses obstáculos com a fundação dos bancos de sangue, outro 

problema precisava ser enfrentado, a baixa adesão dos doadores. Para se tentar 

resolver isso, emergiu uma nova profissão, denominada doador de sangue 

remunerado, que deixou de existir após uma campanha em busca de doador 

voluntário, iniciada na década de 1980. Nesta época, não se falava em doador 

de sangue fidelizado, uma vez que se começava a falar em doador de sangue 

voluntário.(5,6)  

Um marco importante para o avanço e mudanças na hemoterapia, 

resultando na revisão completa e racional dos critérios para doação e indicação 

do uso do sangue, foi o aparecimento da AIDS, causada pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), e suas consequências. O surgimento dessa 
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doença introduziu novos procedimentos no setor saúde para a segurança 

humana, ou seja, um momento crucial em que se projetam buscas mais efetivas 

por doadores de sangue voluntários e de repetição, mas ainda sem uma 

definição ou conceito estabelecido.(5) 

A primeira definição para doadores de sangue remete à Resolução n°. 

149/200, do Sistema Nacional de Informação da Produção Hemoterápica, que 

define doador de sangue de repetição como aquele indivíduo que doa pelo 

menos uma vez a cada treze meses, considerando a data de sua última doação 

no mesmo Serviço de Hemoterapia. Este também é considerado doador de 

retorno, fidelizado ou habitual, ou seja, aquele que doa em um intervalo inferior 

ou igual a 13 meses.(7) 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), nº 343, de 13 de dezembro 

de 2002 (ANVISA/MS),(8) que registra o primeiro regulamento técnico em 

serviços de hemoterapia, como também sua versão atualizada a RDC 153, de 

14 de junho de 2004(9), não apresentava nenhum conceito para doadores que 

faziam doações de sangue regularmente. Somente a partir da versão nº 1.353, 

de 13 de junho de 2011,(10) emprega-se e utiliza-se a definição “doador de 

repetição” como sendo aquele que realiza duas ou mais doações no período de 

12 meses. 

A RDC nº 57, de 16 de dezembro de 2010,(11), que determina o 

regulamento sanitário para serviços que desenvolvem atividades relacionadas 

ao ciclo produtivo do sangue humano, componentes e procedimentos 

transfusionais, só menciona doador de repetição, mas não apresenta a sua 

definição. Por sua vez, a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016,(12) a última 

versão atualizada da RDC, repete a definição da Resolução 1.353 (MS) e da 

Portaria 2.712, de 12 de novembro de 2013.(13) 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento à sociedade, ao governo e 

aos serviços de hemoterapia do compilado nacional e dos dados da produção 

hemoterápica do Brasil dos anos anteriores a sua publicação, a ANVISA iniciou 

a publicação do Boletim Anual de Produção Hemoterápica, com o primeiro 

volume em 2011, o segundo em 2012 e o terceiro em 2013.(14) Todavia, apesar 

de ser uma publicação da hemoterapia, não apresenta na primeira publicação a 

definição dos tipos de doadores, o que apenas veio a ocorrer a partir do segundo 

boletim, empregando a mesma definição da RDC 1.353 (MS).(10) 
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No panorama mundial, as dificuldades para a obtenção regular do sangue 

e com qualidade têm preocupado peritos médicos, sanitários e sociais.(15,16) 

Contribuem para esse quadro negativo o fato de as principais formas de doação 

de sangue às instituições hematológicas serem do tipo reposicional, seletiva ou 

autóloga – em detrimento àquela voluntária e regular -   e a não participação 

significativa de indivíduos da população enquanto potenciais doadores de 

sangue. A obtenção regular e de qualidade de sangue apresenta-se totalmente 

distante da situação ideal (doação espontânea e regular, ambos os sexos, todas 

as classes sociais, todos os níveis educacionais, doadores aptos).(17) 

Ao estabelecer o cenário da situação dos usos do sangue e das vias 

cabíveis ao seu emprego, é que se busca definir ao conceito do termo “Doador 

de sangue fidelizado”,(16,18,19) termo que tem aparecido na literatura geralmente 

através de vocábulos e expressões semelhantes, podendo, às vezes, ocorrer 

que esses termos podem não representá-lo bem. Termos que tem se repetido 

são: “Doador de sangue de repetição”,(15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29) “Doador de 

sangue regular”.(17) É a partir dessas terminologias que objetivos e perspectivas 

em torno do conceito-chave ao estudo buscam se desenvolver. 

 

DOADOR DE SANGUE FIDELIZADO: OBJETIVOS E PERSPECTIVAS 

 

A doação de sangue caracteriza-se como o processo pelo qual um doador 

voluntário tem seu sangue coletado e armazenado, em uma unidade 

hemoterápica, para ser utilizado em pacientes que necessitam de transfusões. 

A frequência ou atividade com que se faz presente em unidades de coleta é que 

define o tipo de doador. Seja de “repetição”, “habitual” ou que outra terminologia 

aceita. Ressalta-se que o doador está inserido em complexa rede social e 

cultural o que, muitas das vezes, é fator determinante ao comparecimento ou 

não desse doador. Considerando isso, surge o interesse em focalizar no conceito 

a dinâmica do processo para melhorar sua prática.(25) A partir de procedimentos 

metodológicos explicitados, foi realizado um levantamento em artigos 

relacionados ao tema dos possíveis usos, fatores antecedentes, atributos críticos 

e consequências do fenômeno. 

Para tanto, objetivou-se compreender o conceito “Doador de sangue 

fidelizado” na perspectiva de Walker e Avant. 
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METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

O esclarecimento e análise de conceitos requer um olhar basicamente 

bibliográfico, uma vez que o objeto de estudo precisa ser nomeado.  Para isso, 

é o campo da linguagem, com seus instrumentais, vocabulários e 

metalinguagens, que irá precisar e dar “vida” ao conceito para seus usos em 

teorias em que possam ser aplicados. Afinal, para se nomear faz-se necessário 

dar nomes. Consequentemente, para se dá nomes, precisa-se da linguagem e 

seus atributos para nominar. Dito de outra forma é preciso nominar, selecionar e 

naturalizar a um vocábulo padrão para garantir aceitação e posterior publicação 

do mesmo. 

Desse modo, evidencia-se a metodologia de estudo de um objeto que 

requer sua validação no plano teórico, a partir da leitura de obras que tratem, 

direta ou indiretamente, do tema abordado, do conceito problematizado. 

Portanto, necessariamente bibliográfica, a pesquisa se constrói na leitura de 

material vasto e na construção dos conceitos.  

Definindo-se os objetivos e perspectivas do estudo, realizou-se a seleção 

do conceito a ser analisado, “doador de sangue fidelizado”, buscando seu 

emprego na literatura no campo da saúde (pois, como mencionado, o termo se 

expressa e se insere como exclusivo desta área). 

Realizada uma análise do uso do termo em aproximadamente 45 artigos 

da área de hemoterapia, fez-se uma seleção de termos capazes de sintetizar a 

discussão em interesse para, finalmente, abordar os descritores “Doador de 

sangue fidelizado”, “Doador de sangue de repetição” e “Doador de sangue 

assíduo”.  

Utilizou-se os passos da metodologia proposta por Walker e Avant.(2) Para 

melhor compreensão didática do percurso trilhado, seguem as fases percorridas 

que podem acontecer concomitantemente. 

O primeiro passo, ou etapa, consiste na seleção do conceito. É 

considerada como uma etapa difícil, visto que a escolha de um conceito para 

análise implica em atividade formal, rígida e que demanda tempo e dedicação.(2) 

Nesse processo, merece destaque a relevância e a maturidade do profissional 

da saúde, atento às várias possibilidades de uso de um mesmo procedimento no 
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convívio com o paciente, familiares e outros profissionais envolvidos na área da 

saúde. O vocabulário “explode” em suas significações e, permanecendo “alerta”, 

o profissional tende a colher uma variedade de nomes e empregos de termos e 

conceitos. 

Na segunda etapa, selecionado o conceito, devem ser definidos os 

objetivos da análise, que podem ser os mais diversos: explicitar o significado de 

um conceito, ampliar uma definição operacional podendo adicionar ou renovar 

uma teoria existente, entre outros.(2) Em relação à análise do conceito de “doador 

de sangue fidelizado”, almejou-se como finalidade uma reformulação do termo, 

haja vista um avanço significativo na área da hemoterapia, necessitando da 

evolução nos conceitos.  

Consistindo na identificação dos usos do conceito, a terceira etapa deverá 

identificar o máximo de variedade possível utilizada do conceito, devendo 

considerar todos os empregos do termo.(2) Para a investigação do uso do 

conceito de “doador de sangue fidelizado”, utilizou-se das contribuições de 

artigos disponíveis online na National Library of Medicine and National Institutes 

of Health (Pubmed) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), nos idiomas 

português ou inglês.  

Nesse caso, foram fundamentais os critérios de inclusão, assim 

caracterizados: a) artigos de pesquisas realizadas com doadores de sangue 

brasileiros, por estes terem uma cultura de doação particular e, também, por 

seguirem as normatizações legais dos procedimentos hemoterápicos do 

Ministério da Saúde (MS) do Brasil; b) artigos que abordassem aspectos 

referentes ao doador de sangue (fidelizado ou termo que se aproximasse) e que 

estivessem disponibilizados na internet em textos completos; c) artigos 

publicados entre 2008 e 2015 (estabeleceu-se esse período por apresentar 

trabalhos publicados seguindo os regulamentos do MS com a nomenclatura 

atualizada da área da hemoterapia e por iniciar o uso da nomenclatura “doador 

fidelizado”). 

Outra etapa diz respeito à determinação dos atributos definidores, 

também conhecidos como atributos críticos, que atuam como elementos para 

diagnósticos diferenciais, discriminando o que é e o que não é uma expressão 

do conceito. Estes podem alterar de acordo com o contexto, portanto, devem-se 
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identificar aqueles atributos frequentemente associados ao conceito nos mais 

diferentes contextos possíveis.(2) 

As quinta e sexta etapas tratam do desenvolvimento de casos que podem 

ilustrar o conceito, através de um exemplo que contenha atributos definidores, 

como o caso-modelo, e o desenvolvimento de outros casos, que são exemplos 

de casos adicionais, como os casos-contrários, casos-inventados e casos-

ilegítimos. Esses casos são considerados relevantes para ajudar nos atributos 

do conceito.(2)  

A partir dos usos determinados, cada caso apresenta sua relevância na 

compreensão e contextualização.(2) Assim, o emprego ou uso de termos 

aproximativos de “doador de sangue fidelizado” demonstram a equivalência e a 

pertinência de cada caso no encaminhamento proposto pelo estudo em questão.  

Quando se fala, por exemplo, em “doador de repetição”,(15) têm-se como 

atributos definidores atitudes de pessoas “altruístas” e “solidárias”, sinônimos 

que se situam no campo dos significados para o que se definirá como 

“fidelizado”. 

Em seguida, há a identificação dos antecedentes e consequentes, 

importante fase que busca realizar o levantamento de eventos que acontecem 

antes e depois da concretização do fenômeno. Eles podem ser iguais ou não aos 

atributos definidores.(2) 

Por fim, ocorre a definição das referências empíricas. Nesta etapa, 

procura-se identificá-las para caracterização dos atributos definidores. Há casos 

em que os atributos ocorrem idênticos às referências empíricas. Quando o 

conceito é muito abstrato, tendendo para que os atributos definidores também 

sejam, faz-se necessário que os atributos definidores sejam codificados em 

referências empíricas, as quais, por sua vez, serão referências e categorias ou 

classes de fenômenos observáveis que, quando presentes, demonstram a 

ocorrência do conceito.(2)  

Para o caso em discussão, o de “doador de sangue fidelizado”, as 

referências empíricas apresentam-se como as intenções, desejos e estímulos 

que levaram o indivíduo a realizar doações de sangue, seja com finalidade de 

reestabelecer um quadro de saúde e ou salvar vidas. 

O método proposto não se coloca como ferramenta única e intransponível, 

apenas se dá o seu destaque devido à facilidade, objetividade e clareza com que 
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tratam os procedimentos necessários à interpretação dos objetos e por ser úteis 

à compreensão da prática cotidiana do profissional e do pesquisador em área de 

saúde, particularmente na hemoterapia e hematologia. 

 

RESULTADOS 

  
A amostra do estudo ficou composta por 15 artigos, dos quais, 06 (40%) 

foram escritos por profissionais da Enfermagem; 04 (27%) por profissionais da 

área da Medicina; 01 (6,6%) por profissionais da área da Biologia; 01 (6,6%) por 

profissionais da área de Odontologia; 01 (6,6%) por profissionais da área da 

Assistência Social; 01 (6,6%) por profissionais da área da administração 01 

(6,6%) por profissionais da área da farmácia. 

O quadro 01 apresenta os resultados encontrados do termo “doador de 

sangue fidelizado”, com descrição do uso, atributos definidores, antecedentes, 

consequentes e as áreas onde foram encontrados os termos utilizados.  
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Quadro 1. Análise de conceito: doador de sangue fidelizado, nas bases Pubmed e Scielo – 2008-2015.  
  

ARTIGOS USO 
ATRIBUTOS 

DEFINIDORES 
ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

REFERÊNCIA 
EMPÍRICA 

OBSERVAÇÃO 

1. Liberato SMDL, Fernandes 
Costa IKF, Pessoa CM, Nogueira 
MAC, Araújo MDMN, Torres GV. 
Perfil dos doadores de sangue do 
hemocentro público de Natal/RN. 
Rev cuid. fundam. [online]. 2013. 
jan./mar. 5(1):3523-30. (15) 

Doador de 
repetição 

Consciência da 
necessidade de 

doar; 
Altruísmo, 

solidariedade 
humana, 
dádiva. 

Diminuir ou 
eliminar medo, 

mito, preconceito e 
dúvidas com 

relação à doação 
de sangue; 

Tratamentos clínicos, 
além de transplantes, 

quimioterapias e 
diversas cirurgias. 

Não há substituto do 
sangue para fins 

terapêuticos. 

Indivíduo 
solidário, humano 

e grato. 

Biologia 
Doador de 

Repetição doa 
sangue 

periodicamente 

2. Giacomini L, Lunardi F, Wilson 
D. Estratégias para fidelização de 
doadores de sangue voluntários e 
habituais. Acta paul. 
enferm. [online]. 2010, vol.23, n.1, 
pp. 65-72.(16)  

Fidelização 
de doadores 
de sangue. 

Indivíduos 
saudáveis com 
possibilidade de 

poder salvar 
outras vidas que 

estejam 
necessitando de 

sangue 

Manter vínculo 
entre doador e 

serviço  

Diminuir os doadores 
de última hora; 

Minimizar ou eliminar 
medo, mito, 

preconceito e dúvidas 
com relação a doação 

de sangue; 
Desmistificar o 

estigma da doação. 

Pessoas que 
doam sangue 
são solidárias, 

caridosas e 
humanas. 

Enfermagem 
Doador de sangue 
fidelizado faz no 

mínimo duas 
doações de sangue 

em 12 meses. 

3. Cunha BGF, Dias  
MR. Comunicações persuasivas e 
doação regular de sangue: um 
estudo experimental. Cad. Saúde 
Pública [online]. 2008, vol.24, n.6, 
pp. 1407-1418. ISSN 0102-
311X.(17) 

Doador de 
sangue 
regular 

Pessoas 
Voluntários; 
Altruístas; 

Humanitárias. 

Escassez de 
sangue 

Satisfação por realizar 
uma ação com valor 

moral. 

Intensão de doar; 
de ajudar doando 

sangue.  

Enfermagem 
Não apresenta 

nenhuma definição 
ou conceito sobre 
doador regular de 

sangue 

4. Zago A, Silveira MF, Dumith 
SC. Prevalência de doação de 
sangue e fatores associados, 
Pelotas, RS. Rev. Saúde 
Pública [online]. 2010, vol.44, n.1, 
pp. 112-120. (18) 

Doador de 
sangue  

fidelizado 

Saudáveis e 
aptos 

Necessidade de 
salvar vidas; 

Melhorar vidas a 
partir das 

transfusões de 
sangue 

Tornar doadores 
fidelizados 

Manter estoque 
de sangue; 
Salvar vidas 

Medicina 
Doador de sangue 
fidelizado é aquele 

que doa pelo menos 
duas vezes por ano. 

5. Silva GEM, Valadares GV. 
Conhecendo os Meandros da 
Doação de Sangue: Implicações 
para a Atuação do Enfermeiro na 
Hemoterapia. Rev. Bras. Enferm. 
[online]. 2015, vol.68, n.1, pp.32-39 

(19) 

Doadores 
fidelizados 

Condição de 
não doador 
para doador 

Manter a garantia 
de sangue em 

quantidade, 
qualidade, 

segurança e em 
tempo oportuno à 

população 

Manter estoque de 
segurança nos serviços 

de hemoterapia, pois 
os estoques de sangue 

estão cada vez mais 
reduzidos. 

Conhecer a 
necessidade do 

outro 

Enfermagem 
Doador fidelizado 

aquele que doa mais 
de uma vez. 
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ARTIGOS USO 
ATRIBUTOS 

DEFINIDORES 
ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

REFERÊNCIA 
EMPÍRICA 

OBSERVAÇÃO 

6. Araújo FMR, Feliciano KVO, 
Mendes MFM. Aceitabilidade de 
doadores de sangue no 
hemocentro público do Recife, 
Brasil. Ciênc. saúde coletiva 
[online]. 2011, vol.16, n.12, pp. 
4823-4832. ISSN 1413-8123.(20) 

Doador de 
repetição 

Necessidade de 
sangue para 
salvar vidas. 

A escassez de 
sangue para 
transfusão 

Tornar-se um doador 
regular 

doadores e a 
satisfação por 

realizar a doação 
de sangue. 

Medicina 
Doador de repetição 

é aquele que fez 
mais de uma 

doação. 

7. Almeida RGS et al. 
Caracterização do atendimento de 
uma unidade de hemoterapia. Rev. 
bras. enferm. [online]. 2011, vol.64, 
n.6, pp. 1082-1086.(21) 

Doador de 
repetição. 

Doador 
satisfeito; 

Aumento do número 
de doadores 

espontâneos no 
Brasil 

Minimizam riscos e 
permitem a formação de 

estoques de 
hemocomponentes 

capazes de atender a 
demanda transfusional 

Doação 
voluntários de 

sangue. 

Enfermagem 
Doadores de 

repetição, indivíduos 
que doam sangue 

pelo menos uma vez 
a cada 13 meses. 

8. Araújo FMR, Feliciano KVO, 
Mendes MFM, Figueiroa 
JN. Doadores de sangue de 
primeira vez e comportamento de 
retorno no hemocentro público do 
Recife. Rev. Bras. Hematol. 
Hemoter. [online]. 2010, vol.32, n.5, 
pp. 384-390.  Epub Nov 12, 
2010.(22) 

Doador de 
repetição 

 

Indivíduos 
solidários 

A busca por maior 
qualidade dos 

produtos 
sanguíneos 

compromete ainda 
mais a 

disponibilidade de 
sangue. 

Manutenção do estoque 
de sangue estável, 
seguro e adequado. 

Necessidade de 
sangue para 
transfusão 

Medicina 
Doador de repetição 

é aquele cujo 
intervalo de tempo, 

entre as duas últimas 
doações, for igual ou 
inferior a 13 meses. 

9. Rohr JI, Boff D, Lunkes DS. Perfil 
dos candidatos inaptos para 
doação de sangue no serviço de 
hemoterapia do hospital santo 
ângelo, rs, brasil. Revista de 
Patologia Tropical, [S.l.], v. 41, n. 
1, mar. 2012.(23) 

Doadores de 
repetição 

Indivíduos 
solidários 

Candidatos 
saudáveis   

Maiores 
esclarecimentos sobre o 
processo de doação de 

sangue 

Necessidade de 
sangue para 
transfusão. 

Farmácia 
Doadores de 

repetição contam 
como uma doação a 
cada apresentação. 

10. Di Colli L, Bassi LL, Omotto CA, 
Rehme LHM, Matsuo T. O papel do 
usuário na organização do setor de 
coleta de sangue do Hemonúcleo 
de Apucarana, Paraná, Brasil. Rev. 
Bras. Hematol. Hemoter. [online]. 
2009, vol.31, n.2, pp. 98-03.(24) 

Doadores de 
repetição 

Indivíduos 
solidários 

Suprir o estoque 
de sangue 

Tornar doadores 
fidelizados 

Intenção de ajudar 
doando sangue. 

Assistência Social 
Doadores de 
repetição são 

aqueles que doaram 
sangue no mínimo 

duas vezes nos 
últimos 13 meses. 
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ARTIGOS USO 
ATRIBUTOS 

DEFINIDORES 
ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

REFERÊNCIA 
EMPÍRICA 

OBSERVAÇÃO 

11. Silva RMG, Kupek M, Peres 
KG. Prevalência de doação de 
sangue e fatores associados em 
Florianópolis, Sul do Brasil: estudo 
de base populacional. Cad.Saúde 
Pública [online]. 2013, v.29, n.10, 
pp. 2008-2016. (25) 

Doador de 
repetição 

Necessidade do 
sangue para 
transfusão; 

Entendimento da 
importância da 

doação de 
sangue; 

Apresenta menor 
risco para 

transmissão de 
doenças 

infecciosas. 

Reposição nas 
necessidades como 

sangramentos 
provenientes de 

cirurgias, tratamentos 
de quimioterapia e em 

transplantes. 

Candidatos à 
doação de sangue 
tornaram a prática 

hemoterápica 
mais segura 

Odontologia 
Doador de repetição 

é aquele que doa 
sangue com 

frequência maior ou 
igual a duas vezes 

nos últimos 12 
meses. 

12. Barboza SIS, Costa FJ. 
Marketing social para doação de 
sangue: análise da predisposição 
de novos doadores. Cad. Saúde 
Pública [online]. 2014, vol.30, n.7, 
pp.1463-1474.(26) 

Doadores de 
repetição 

Doadores de 
sangue 

saudáveis 

Vital importância 
para a 

sobrevivência dos 
indivíduos 

Influência negativa do 
medo e positiva do 

grupo de referência na 
predisposição dos 

sujeitos em doar sangue 

Ações de 
marketing social 
para a doação de 
sangue são mais 

eficientes em 
incentivar novos 

doadores 

Administração 
Predisposição dos 
sujeitos à doação. 

13. Vieira GNT et al. Triagem clínica 
do processo de doação de sangue: 
análise da recusa dos doadores. 
Rev enferm UFPE on line., Recife, 
9(supl. 1):424-30, jan., 2015.(27) 

Doador 
repetição 

Conservar a 
qualidade do 
sangue, bem 

como à proteção 
ao doador. 

Manter os estoques 
de sangue nos 

serviços de 
hemoterapia 

Manter um estoque de 
sangue e captar mais 
doadores para mantê-los 
doando. 

Maior prevalência 
de doação e maior 
percentagem de 
doadores mais 

jovens 

Enfermagem 
Doador repetição 
aquele que realiza 

duas ou mais 
doações em 12 

meses, no mesmo 
serviço. 

14. Garcia FB, Pereira, Gilberto A, 
Martins PRJ, Moraes-souza H. 
Epidemiological profile of hepatitis C 
in blood donors at the Uberaba 
Regional Blood Center. Rev. Soc. 
Bras. Med. Trop.[online]. 2009, 
vol.42,n1, pp.1-4.(28)  

Doador de 
repetição 

Indivíduo 
Saudável, 

consciente, 
caridoso, 

responsável. 

Manter a qualidade 
do sangue 

disponível para 
transfusões. 

Assegurar estoque de 
sangue para transfusão. 

Pessoas 
saudáveis que 
doam sangue. 

Medicina 
Indivíduos que 
doaram sangue 
anteriormente. 

15. Rodrigue RSM, Reibnitz KS. 
Estratégias de captação de 
doadores de sangue: uma revisão 
integrativa da literatura. Texto 
Contexto Enferm, Florianópolis, 
2011 Abr-Jun; 20(2): 384-91.(29) 

Doadores de 
repetição 

Captar pessoas 
e acolher através 
de campanhas e 

estratégias 
educativas 

Aumento da 
captação de 

doadores de sangue 

Manter o estoque de 
sangue para atender às 

necessidades 
específicas e 
emergenciais 

Novos doadores e 
de sua fidelização 

Enfermagem 
Aprimora a captação 
de doadores e tornar 

o doador “de 
repetição”. 
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DISCUSSÃO 

 

Na tentativa de propor esclarecimentos e desenvolver uma definição 

operacional e, ao mesmo tempo, funcional do conceito “doador de sangue 

fidelizado,”(16) buscou-se elaborar uma síntese do amplo material bibliográfico.  

Na realização da pesquisa e da leitura de material, foram identificados, 

conforme mencionado nos procedimentos metodológicos, inicialmente quarenta 

e cinco (45) artigos, encontrados em artigos disponíveis online na Pubmed e 

SciELO. Em seguida, cada artigo foi submetido à leitura flutuante para avaliação 

do conteúdo e confirmar os possíveis elementos que serviriam de sustentação à 

análise conceitual. Após criteriosa seleção, foram excluídos da amostra trinta 

(30) artigos, por não apresentarem elementos suficientes para realização da 

análise em discussão e por não estarem contemplados entre os critérios de 

inclusão (como, por exemplo, a utilização de termos semelhantes ao de “doador 

fidelizado”).  

 

USOS DO CONCEITO 

 

Apesar do termo “fidelizado” pertencer ao campo semântico da área da 

Economia e ter sua origem na literatura de ordem religiosa, pode ser tangenciado 

e empregado, com relevância e funcionalidade, na área da Saúde. De tal 

maneira, a expressão “doador de sangue fidelizado”,(16) segundo levantamento 

bibliográfico, passou a ser um conceito exclusivo da área da Saúde, não sendo 

empregado em outras áreas. Próximo do emprego de outras expressões 

(identificadas nos artigos apresentados no quadro 1) como, “doador de 

repetição” e “doador habitual”, o termo “fidelizado” teve primazia sobre os demais 

em decorrência de sua relevância na atual conjunção social e cultural, o que 

demonstra, de certa forma, poder de atualização e adequação às necessidades 

vigentes.  

O termo fidelidade na prática se confunde com satisfação. Embora ambos 

os termos remetam ao conceito de cliente, existe entre eles uma assimetria. 

Enquanto o termo fidelização diz respeito à ideia “em longo prazo”, como uma 

tradição, o termo satisfação pode ser único, irrepetível, tratando-se de trocas e 

relacionamentos interpessoais e comerciais.  
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Veja-se, a seguir, o levantamento vocabular e etimológico realizado acerca 

do termo “fidelizado”, com finalidade de realçar sua importância: 

 

 Termo relativamente novo, o adjetivo “Fidelizado” tem sua origem no 

verbo ‘Fidelizar’ que, segundo o Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa: “Fidelização: [De fidelizar + -ação] S.F. vem do latim 

fidelis, “fiel”, sendo usado na área do Marketing com o sentido de 

“manter a clientela cativa a determinada empresa mediante recursos 

de relações públicas, promoção, etc.” (AURÉLIO, 2010, p. 940).(30) 

Portanto, derivado de palavras como “fiel” e “fidelidade”, o termo 

guarda seu significado próximo às áreas da Religião e da Economia. 

Quer dizer que, os referidos termos, retém significativo poder de 

estimular e lançar novos significados por onde circulam.  

 Para Oliveira e Santos (2014. p9),(31) mantendo proximidade com o 

que está proposto anteriormente pelo Aurélio, “fidelização precisa 

envolver toda a empresa em um conjunto de ações realizadas, onde 

toda a equipe se empenhe em entregar o produto ou serviço no prazo 

combinado, para que os mesmos não percam o valor agregado e a 

qualidade esperada”. 

 Por fim, observar que, além do uso do termo “doador fidelizado”, 

também têm se empregado expressões como “doador de repetição” 

(Enfermagem,(21,27,29) Medicina,(20,22,28) Biologia,(15) Farmácia,(23) 

Assistência social,(24) Odontologia(25) e Administração(26)), “e “doação 

de sangue regular” (Enfermagem.(17) 

Portanto, remetendo, em suas origens, a áreas de forte apelo subjetivo (fé) 

e objetivo (economia), o conceito “doador de sangue fidelizado” experimenta, na 

atual conjectura social, um significado de entonação emocional e cultural 

condizente com as possibilidades humanas, que a atualidade propõe, entre as 

quais, deve-se mencionar o apelo do marketing e as estratégias culturais 

envolvidas. 

 

Atributos Definidores 

Demarcados os usos e apontados, termos próximos a uma análise do 

conceito, atribuições retiradas dos artigos pesquisados podem ser indicadas. 
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Nesse sentido, deve-se ressaltar de que a nomenclatura do conceito e seus 

atributos assumem importância crucial na atualização do termo, dinamizando o 

processo de uso em suas várias perspectivas.  

Os atributos definidores atuam como indicativos para diagnósticos 

diferenciais, discriminando aquilo que é do que não é, uma expressão do 

conceito. Nos textos estudados e nas referências pesquisadas, foram 

encontrados alguns atributos para doador de sangue, como “indivíduo saudável”, 

“apto”, “consciente”, “caridoso”, “responsável”, “consciente”, “altruísta”, 

“solidariedade humana”, e “entendimento da importância da doação de sangue”. 

Tais atributos, além de atualizar criticamente o conceito, colocam em 

evidência as especificidades do termo em seu contexto. O doador de sangue 

fidelizado, além de incorporar qualidades positivas de termos semelhantes e 

traduzir a carga semântica de áreas indicadas, provoca reações confortáveis e 

práticas em sua utilização. Afinal, como estabelecido na etimologia do vocábulo, 

sua origem de “fiel” revela caráter consistente e homogêneo como atribuições, 

demonstrando confiança, persistência e credibilidade.  

 
ANTECEDENTES E CONSEQUENTES: 
 

A atribuição crítica de termos que possam explorar as possibilidades de 

realização da doação de sangue tem sido consideravelmente evidenciada. 

Definir um doador de sangue consiste, hoje, em tarefa permanente no campo 

da doação, em que os atributos antecedentes e consequentes funcionam como 

tentativas de renovação e legitimação da prática de doação de sangue.  

Na literatura pesquisada, foram encontrados os antecedentes para que um 

indivíduo se torne doador de sangue fidelizado, precisando apresentar os 

seguintes critérios: (1) Maiores esclarecimentos sobre o processo de doação de 

sangue, manter vínculo entre doador e serviço, (2) diminuir ou eliminar medo, 

mitos, preconceitos e dúvidas com relação à doação, (3) Manter estoque de 

segurança nos serviços de hemoterapia. Este último em função dos estoques 

de sangue que estão, cada vez mais, reduzidos.  

A busca por maior qualidade dos produtos sanguíneos compromete ainda 

mais a disponibilidade de sangue, exigindo que o indivíduo doador seja 

saudável, apto para doar e ter a intenção de salvar vidas. 
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Quanto aos efeitos consequentes para o doador de sangue fidelizado, 

registram-se recomendações de diminuição dos doadores de última hora, 

aqueles que agem por força de circunstâncias. Além disso, os consequentes 

provocam a diminuição ou eliminação do medo, de mitos e preconceitos sobre o 

sangue, bem como a supressão de dúvidas referentes às práticas 

hemoterápicas, desmistificando estigmas que envolvem o ato da doação.  

A relevância da doação do sangue, através da transfusão que subsidia 

tratamentos clínicos e cirúrgicos (hemorragias, pacientes em tratamentos 

quimioterápicos, transplantes, dentre outros) se inscreve como medida de salvar 

vidas. 

Com efeito, tornar-se um doador regular implica, em plano mais geral, na 

minimização de riscos e permite a formação de estoques de hemocomponentes 

capazes de atender à demanda transfusional, mantendo um estoque de sangue 

estável, seguro e adequado; e, no plano pessoal e individual, acarreta a 

diminuição dos níveis de ferritina pós-doação, podendo apresentar menor risco 

para transmissão de doenças infecciosas. 

 
REFERÊNCIAS EMPÍRICAS 
 

As referências empíricas identificam-se com a caracterização dos 

atributos definidores. Há casos, portanto, em que os atributos podem ocorrer 

idênticos às referências, principalmente se o conceito em análise apresentar 

forte conotação abstrata, o que não é o caso para “doador de sangue fidelizado”.  

De um lado, destaca-se o forte apelo material e realizável no mundo das 

relações sociais, culturais e históricas, em que os dados quantitativos 

consagram-se eficazmente significativos. O conceito em estudo e análise 

indicou, nos artigos destacados, algumas referências empíricas, como: “doador 

de repetição”, “pessoa que doa sangue e são solidárias, caridosas e humanas”, 

“doador regular”, aquele com “Intensão de doar; de ajudar doando sangue”, ou, 

por último, aquele que deseja “conhecer a necessidade do outro”. 

De outro, buscar compreender através do significado antropológico de 

dons e dádivas (32.), entre doadores de sangue, pode ser um caminho para a 

análise do conceito “doador fidelizado” que se origina do homo donotor  ou homo 

reciprocans versus homo oeconomicus.(33) Parte-se, sucintamente da Teoria da 
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Dádiva que, faz a crítica da imagem do homo oeconomicus que se impõe por 

sua vez entre o mundo moderno.(32.) Esta perspectiva teórica fundamenta-se em 

Marcel Mauss (34), o qual afirma que nas relações de trocas encontram-se não 

somente aspectos como a forma de comer, mas também outros como a 

economia e a religião enlaçadas no processo, remetendo a complexidade da 

ação social.(35)  

Os tipos de relações dependem de seus interesses de acordo com o 

momento que estão vivendo. Na sociedade em geral, são predominantes as 

relações de trocas comerciais, as trocas pautadas no capital, sendo o dinheiro o 

mediador das relações; mas existem outros tipos baseados no dar/ 

receber/retribuir não estabelecidos pelo valor do bem.(32,34) 

As referências empíricas e atributos podem ser elaborados, organizados 

e sistematizados com o conceito de doador de sangue fidelizado, pautando-o 

como o “indivíduo que realiza duas ou mais doações de sangue, 

voluntariamente, em um período igual ou inferior a doze meses, por no mínimo 

três anos, na mesma unidade hemoterápica”. O conceito em questão pode 

indicar ainda outros desdobramentos, ou seja, ao conceito de preferência e 

otimização por um serviço de doação de sangue e hemocomponentes, pois 

enfatiza o “Tornar fiel ou leal”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considera-se a inexistência de um consenso sobre o que seja doador de 

sangue fidelizado, ou métricas para medi-lo ou mesmo formas de ampliá-lo de 

maneira consistente para que se torne universal, equânime e integral a todos os 

seres humanos. Contudo, por ser um conceito em formação, no âmbito da saúde, 

dificulta muito o ato de criar uma "conceituação de doador fidelizado" e a garantia 

de sua presença na reposição dos estoques de sangue e hemocomponentes. 

Ressaltando, que o doador fidelizado também diz respeito ao doador altruísta. 

A utilização de aplicativos consiste em uma opção moderna para a 

monitoração e um meio de informar e convidar para a doação de sangue. 

Observa-se que conceitualmente, no campo da saúde, apresenta-se em 

construção a interface e complemento com outras ciências como, por exemplo, 

a antropologia, sociologia, psicologia, economia e marketing que fornecem 
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subsídios nos sistemas de motivação, na construção do conceito de “doador 

fidelizado” de sangue. Finalmente, ao esclarecer sobre o “Doador de sangue 

Fidelizado”, importante destacar fatores como informação, altruísmo, empatia e 

responsabilidade social quanto determinantes da motivação à doação. 
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4.2. Artigo II  
  
ANEMIA COMO FATOR DE INAPTIDÃO PROVISÓRIA PARA DOAÇÃO 

DE SANGUE  
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RESUMO 
 
Introdução: as desordens nutricionais afetam consideravelmente a população 
mundial acarretando agravos à saúde. Entre essas, estão as anemias, 
identificada quando a concentração de hemoglobina no sangue total encontra-
se abaixo dos valores preconizados pela Organização Mundial de Saúde (120 
g/dL para mulheres e 130 g/dL para homens). Objetivo: Descrever a anemia 
como fator principal de inaptidão provisória para doação de sangue. Método: 
Trata-se de um estudo transversal quantitativo realizado em um serviço de 
hemoterapia, privado, no município de Natal/RN, Brasil, entre os anos de 2010 
a 2015. Os dados de 50 mil doações de sangue foram coletados no módulo 
Triagem Clínica do software especializado denominado Hemote Plus®. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, CAAE nº 46209015.0.0000.5537, seguindo a 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa com seres 
humanos. Resultados: Das 50.000 doações, 44.769 foram consideradas aptas. 
5.231 foram consideradas temporariamente ou indefinidamente inaptas. 1.623 
casos de inaptidão temporária foram devidos à anemia, correspondendo à 
amostra do estudo. Discussão: A anemia foi a causa de inaptidão mais 
prevalente em todos os períodos, representando 51,47% das inaptidões, entre 
outras, tais como relação sexual de risco, desistência da triagem clínica, uso de 
medicamentos e infeções. Conclusão: A inaptidão por anemia afeta a doação 
de sangue prejudicando a saúde da população e os estoques de sangue nos 
serviços de hemoterapia. 
 
DESCRITORES: Doador de Sangue, Anemia Ferropriva, Hábitos Alimentares, 
Enfermagem. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Nutritional disorders affect the world population considerably, 
leading to health problems. Among these are anemias, identified when the 
concentration of hemoglobin in whole blood is below the values recommended 
by the World Health Organization (120 g / dL for women and 130 g / dL for men). 
Objective: To describe anemia as the main factor of temporary inegibility for 
blood donation. Method: A quantitative cross-sectional study was conducted 
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from 2010 to 2015 at a private hemotherapy service in Natal - RN, Brazil. Data 
from 50,000 blood donations were collected in the Clinical Triage module of the 
software Hemote Plus®. This research was approved by the Research Ethics 
Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte following Resolution 
466/2012 of the Brazilian National Health Council on research with human beings 
(CAAE nº 46209015.0.0000.5537). Results: Of the 50,000 donations, 44,769 
were considered eligible. 5,231 were considered temporarily or indefinitely 
ineligible. 1,623 cases of temporary ineligibility were due to anemia, 
corresponding sample studied. Discussion: Anemia was the cause of most 
prevalent cause of ineligibility in all periods, accounting for 51.47% of all the the 
ineligibilities, including risky sexual behavior, withdrawal from clinical screening, 
use of medications and infections. Conclusion: Ineligibility by anemia affects 
blood donation, impairing the population's health and blood supply in 
hemotherapy services. 
DESCRIPTORS: Blood Donors, Anemia, Iron-Deficiency, Food Habits, Nursing.  
 
RESUMEM 
 
Introducción: Los trastornos nutricionales afecta significativamente a los 
problemas de salud que causan población mundial. Entre ellas se encuentran la 
anemia, identificado cuando la concentración de hemoglobina en sangre entera 
está por debajo de los valores recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud (120 g / dL para las mujeres y 130 g / dl para los hombres). Objetivo: 
Describir la anemia como el principal factor de incapacidad temporal para la 
donación de sangre. Método: Se trata de un estudio transversal cuantitativa en 
un servicio de hemoterapia, privada, en la ciudad de Natal / RN, Brasil, entre los 
años 2010 se recogieron a 2015. Los datos de 50 000 donaciones de sangre en 
el módulo de detección clínica software especializado llamado Hemote Plus®. El 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Norte, CAAE Sin 46209015.0.0000.5537, a raíz de la Resolución 
466/2012 del Consejo Nacional de Salud en la investigación humana. 
Resultados: De las 50.000 donaciones, 44.769 fueron considerados 
adecuados. 5.231 fueron considerados no aptos temporal o indefinidamente. 
1.623 casos de incapacidad temporal eran debido a la anemia, que corresponde 
a la muestra de estudio. Discusión: La anemia es la causa más importante de 
discapacidad en todos los períodos, lo que representa 51.47% de las 
discapacidades, entre otros, como las relaciones sexuales de riesgo, la retirada 
de la prueba, el uso de las drogas y las infecciones. Conclusión: La anemia 
discapacidad afecta la donación de sangre, perjudicando la salud de las 
personas y el riego sanguíneo en los servicios de hemoterapia. 
DESCRIPTORES: Donantes de Sangre, Anemia Ferropénica, Hábitos 
Alienticios, Enfermería. 
 
INTRODUÇÃO 

 
As desordens alimentares têm afetado consideravelmente a população 

mundial, acarretando agravos à saúde, o que podem ocorrer por meio do 

consumo insuficiente de nutrientes, como também pelo seu excesso, causando 

anemia, desnutrição, excesso de peso, entre outros. Fatores intervenientes 
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como a industrialização dos alimentos, falta de tempo para se alimentar, ou 

preparar uma refeição nutritiva, contribuem significativamente para aumentar 

essas ocorrências.(1)  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia consiste na 

quantidade de hemoglobina inferior ao valor de referência do normal (12g/dL 

para mulheres e 13g/dL para homens). Além deste indicador, o diagnóstico de 

anemia, referente ao doador de sangue no Brasil, adota o valor do hematócrito, 

para mulheres, abaixo de 38%, e de 39% para os homens.(2,3) 

Ressaltam-se outras causas para a anemia, dentre elas, a carência de um 

ou mais nutrientes essenciais como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas, bem 

como a perda sanguínea, aumento da destruição ou diminuição da produção dos 

eritrócitos e má absorção do ferro.(4) 

No âmbito nacional, este transtorno alimentar não se apresenta de forma 

diferente da população mundial. Segundo dados fornecidos pelo Ministério da 

Saúde (MS), a população adulta vem apresentando aumento da prevalência de 

excesso de peso em todas as classes sociais, modificando o panorama dos 

problemas e complicações relacionados à alimentação. Verifica-se, nas últimas 

décadas, que amplas transformações sociais resultaram em mudanças no 

padrão alimentar e de saúde da população brasileira.(1) 

Na tentativa de amenizar as carências nutricionais, existem diversos 

alimentos à venda enriquecidos/fortalecidos com vitaminas e minerais, que têm 

por objetivos ajudar a prevenir e tratar doenças. A Legislação Brasileira, através 

da Portaria número 31, de 13 de janeiro de 1998, da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), considera como alimento enriquecido/fortificado 

aquele que adiciona um nutriente com a finalidade de reforçar seu valor 

nutricional que não impliquem em ingestão excessiva ou insignificante dessa 

adição, observando a ocorrência de interações negativas com nutrientes ou 

componentes dos alimentos.(5) 

Vale destacar que, em média, 80% das crianças de regiões brasileiras 

apresentam problemas de saúde relacionados à ausência de alimentos ricos em 

vitaminas e minerais e que supram as suas necessidades metabólicas. Nesse 

sentido, o ferro é um dos minerais mais utilizados com a finalidade de prevenir a 

anemia ferropriva, doença provocada pela baixa ingestão e/ou absorção desse 

mineral.(6) 
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Aponta-se que a ingesta insuficiente de ferro poderá acarretar problemas 

de saúde e, entre esses, encontra-se a anemia, ocasionada pelo baixo teor de 

hemoglobina no organismo. Acresce-se, em relação ao gênero feminino, o 

sangramento fisiológico mensal (menstruação), fator que poderá acentuar tal 

quadro.(6,7) 

As anemias são doenças de constante preocupação em função da 

relevância na perda da qualidade de vida dos pacientes afetados, pois muitas 

vezes estão associadas a outras enfermidades, servindo, também, de 

diagnóstico diferencial.(7,8). 

Ressalta-se a necessidade de uma dieta balanceada e saudável, rica em 

ferro, tendo em vista que sua deficiência pode alterar significativamente o 

desenvolvimento do sistema nervoso central como um resultado de alterações 

na sua morfologia, neuroquímica e bioenergética.(9) 

As anemias encerram outro prejuízo que consiste na diminuição, 

gradativa e contínua do número de doadores de sangue no Brasil, agravado pela 

inaptidão por causas variadas, entre elas a anemia ferropriva.(9,10) 

Do ponto de vista alimentar e nutricional, em particular, a anemia afeta os 

serviços de hemoterapia ocasionando um déficit de bolsas de 

hemocomponentes necessárias para atender as demandas de transfusão 

sanguínea, aumentando o risco de morte de pacientes que necessitam dessa 

terapia. Assim, emergem os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da 

saúde, particularmente pelo enfermeiro que atua nos serviços de hemoterapia, 

bem como nas unidades hospitalares.(10) 

Frente a esta problemática, questiona-se: qual o grau de inaptidão 

provisória decorrente da anemia? Este estudo objetiva descrever a anemia como 

fator principal de inaptidão provisória para doação de sangue.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com delineamento transversal e abordagem 

quantitativa, realizado em um serviço de hemoterapia, privado, localizado no 

município de Natal/RN, Brasil. 

A população foi composta por 50.000 registros de pessoas que 

compareceram ao referido serviço para doar sangue, no período de janeiro de 
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2010 a dezembro de 2015. A amostragem foi por conveniência e composta pelas 

cinco principais causas de inaptidões, descritas no relatório de inaptidão gerado 

pelo Hemote Plus®, perfazendo uma amostra final de 3.153 registros avaliados, 

tais como: anemia, relações sexuais de risco, desistência da triagem clínica, uso 

de medicamentos e processos infecciosos. Foram utilizados como critérios de 

inclusão as cinco inaptidões com maior volume registrado no prontuário 

eletrônico Hemote Plus®, e, como critério de exclusão, as outras formas de 

inaptidões.  

Os dados foram coletados no módulo Triagem Clínica, em software 

especializado denominado Hemote Plus®.(11) Esse software interliga e 

administra todas as etapas do processo de doação de sangue e hemotransfusão 

em atenção rigorosa às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA).  

O Brasil, como estado membro da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

atende as recomendações para a implementação de sistemas de codificação de 

células, tecidos e órgãos de uma forma globalmente consistente, a fim de facilitar 

a rastreabilidade nacional e internacional de materiais de origem humana para 

transplante, através de atos normativos nacionais, atendendo ainda ao o The 

Global Information Standard for Medical Products of Human Origin 128 (ISBT-

128), adotado por 67 países em seis continentes. Noutras palavras, trata-se da 

padronização da Identificação Única de Doação internacional.(12) 

A hemoterapia informatizada, através do software Hemote Plus®, 

adequa-se as funcionalidades do serviço de hemoterapia. Por sua característica 

flexível, permite atender demandas locais e nacionais, garantindo a 

rastreabilidade dos acessos e operações; consultar às bolsas compatíveis no 

estoque e busca de doadores com fenótipos raros; atuar em localidades com 

fusos horários distintos e realizar coleta externa on-line, dentre outras 

funcionalidades.(11) 

Em conformidade com a legislação vigente(3), o processo de doação de 

sangue é regido por um fluxo interno ao serviço de hemoterapia.  A triagem 

clínica faz parte desse fluxo que, através da entrevista padronizada, o candidato 

é aprovado ou não para a doação. Nos casos de inaptidão, este é liberado e, em 

seguida, insere-se no prontuário eletrônico, por meio de códigos numéricos 

padronizados, a causa da inaptidão.  
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Neste estudo, os dados coletados foram das cinco principais causas de 

inaptidões para candidatos à doação de sangue. Os dados foram agrupados e 

analisados quanto ao número de doadores e os principais motivos. Selecionadas 

as causas que apresentavam maior volume, obteve-se o seguinte resultado: 

anemia (1623), relações sexuais de risco (420), desistência da triagem clínica 

(562), uso de medicamentos (318), processos infecciosos (230), apresentada 

em ordem de volume de acordo com relatório produzido pelo sistema.  

Na tabela 2, acrescentou-se o quantitativo das ‘outras causas’ (2.078) de 

inaptidões com intuito de comparar e dar ênfase ao expressivo volume das 

principais causas de inaptidões encontradas.  

Os anexos (I,II,III,IV) da Portaria nº 158, de 04 de fevereiro de 2016(3), 

apresenta, em tabelas, a relação das causas de inaptidão temporária e definitiva 

para doação de sangue com expressivo volume de mais de 200 causas, que vai 

desde doenças, cirurgias, procedimentos invasivos, medicamentos até os tipos 

de vacinas com seus respectivos períodos de inaptidão. 

Embora o escopo deste estudo resida nas anemias, buscou-se descrever, 

brevemente, as demais inaptidões encontradas, como uma forma de chamar a 

atenção para novos estudos. Observa-se que a triagem clínica deverá considerar 

diversos critérios, sob as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde.(3) 

A inaptidão temporária para a doação de sangue decorrente das situações 

de risco para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) exigem um intervalo 

mínimo de 12 meses, a partir da data presumível em que ocorreram as 

manifestações sexuais sem proteção.(3) Prosseguindo, considera-se a 

desistência do doador potencial, no momento da triagem clínica, como fator de 

inaptidão. 

Existem outras causas de inaptidões que podem ser definitivas e 

temporárias para doação de sangue. Entre as inaptidões definitivas, pode-se 

citar: o alcoolismo crônico, os antecedentes de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), doença cardiovascular grave, Diabetes tipo I e II insulino-dependentes, 

doença de chagas. As inaptidões temporárias como o atraso menstrual em 

mulheres em idade fértil, caxumba, citomegalovírus, diarreia, meningite 

infecciosa, Sífilis, entre outas, apresentam temporalidade de acordo com a 

portaria vigente.(3) 
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Os medicamentos não são necessariamente contraindicados para a 

doação de sangue, exceto os medicamentos teratogênicos que, mesmo em 

quantidades mínimas, podem causar má formação no feto ou apresentar riscos 

para receptores de sangue. Assim, determinados medicamentos, beta 

bloqueadores, por exemplo, podem causar a inaptidão temporária ou definitiva.(3) 

Os processos ou quadros infecciosos deverão ser analisados segundo os 

critérios de temporariedade (temporários ou definitivos), de acordo com as 

diretrizes ministeriais vigentes.(3,10) 

A pesquisa foi realizada durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016, 

após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN, sob o parecer nº 1.132.696 e mediante Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética- CAAE nº 46209015.0.0000.5537, 

seguindo as disposições da Resolução número 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde do Brasil (CNS), sobre pesquisa com seres humanos.(13) 

Os dados foram obtidos dos prontuários eletrônicos dos doadores (N= 

50.000), sendo aptos (n= 44.769)e  inaptos (n= 5.231). Destes, por anemia, 

foram identificados n= 1.623 casos de inaptidão temporária no período de 2010 

a 2015; analisados em números absolutos, percentagens e desvio padrão (< 0,5) 

e apresentados em tabelas. 

 

RESULTADOS 

 

A tabela 1 dispõe o número absoluto de indivíduos que compareceram ao 

Serviço de Hemoterapia em um período de cinco anos, para realizar doação de 

sangue.  

Tabela 1: Distribuição do total de doadores de sangue aptos e inaptos 
registrados na triagem clínica, no período 2010 a 2015, em um serviço de 
hemoterapia no município de Natal/RN, Brasil. 
 

Resultado 

da triagem 

Cronologia dos doadores na linha de tempo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Aptos 
7.061 7.127 7.608 8.259 8.264 6.450 44.769 

87,74% 88,38% 89,59% 90,31% 91,52% 89,32% 89,54% 

Inaptos 
987 937 884 886 766 771 5.231 

12,26% 11,62% 10,41% 9,69% 8,48% 10,68% 10,46% 

Total 8.048 8.064 8.492 9.145 9.030 7.221 50.000 

Fonte:  Hemovida (2016) 
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Na tabela 2, dispõem-se as cinco causas de inaptidão selecionadas 

durante a pesquisa realizada através da sua distribuição, com destaque para a 

anemia. 

 

Tabela 2 – Distribuição das causas da inaptidão de doadores de sangue 
registrados na triagem clínica, no período 2010-2015, em um serviço de 
hemoterapia no município de Natal/RN, Brasil. 
 

Causa da 

inaptidão  

Frequência absoluta e relativa ao total de doadores por período  

DP  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Total  

Anemia 
62,82595 356 289 236 208 208 326 1.623 

(0,0101323) (4,42%) (3,58%) (2,78%) (2,27%) (2,30%) (4,51%) (3,25%) 

Relação 

Sexual de 

Risco 

12,39355 93 69 73 63 64 58 420 

(0,0016820) (1,16%) (0,86%) (0,86%) (0,69%) (0,71%) (0,80%) (0,84%) 

Desistência 

da Triagem 

Clínica 

23,78795 87 127 77 99 111 61 562 

(0,0026193) (1,08%) (1,57%) (0,91%) (1,08%) (1,23%) (0,84%) (1,12%) 

Uso de 

Medicament

os 

15,93738 52 75 67 51 41 32 318 

(0,0019308) (0,65%) (0,93%) (0,79%) (0,56%) (0,45%) (0,44%) (0,64%) 

Processos 

Infecciosos 

12,46863 50 55 32 40 31 22 230 

(0,0015523) (0,62%) (0,68%) (0,38%) (0,44%) (0,34%) (0,30%) (0,46%) 

Outras 

causas 

57,15826 349 322 399 425 311 272 2.078 

(0,0050056) (4,34%) (3,99%) (4,70%) (4,65%) (3,44%) (3,77%) (4,16%) 

Total 
88,57407 987 937 884 886 766 771 5.231 

(0,0135120) (12,26%) (11,62%) (10,41%) (9,69%) (8,48%) (10,68%) (10,46%) 

Fonte: Hemovida (2016). 
Legenda: Desvio Padrão – DP 
 

Observa-se que de todas as causas principais de inaptidão (N= 3.153) 

somados com as perdas (N= 5.231), prevalece a anemia, com 51,47% em todos 

os períodos analisados. Entre os principais fatores que podem reduzir os níveis 

de hematócrito (Ht), encontram-se a anemia ferropriva, a deficiência de 

vitaminas e minerais, sangramentos recentes, cirrose hepática e câncer.(14) Na 

tabela 3, a inaptidão relacionada à anemia foi analisada por sexo. 
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Tabela 3 -Inaptidão de doação de sangue por anemia, relacionadas ao sexo - 
registrados na triagem clínica, no período 2010-2015, em um serviço de 
hemoterapia no município de Natal/RN, Brasil. 
 

 
Ano 

Inaptidão Por Anemia 

Feminino Masculino 

n % n % 

2010 288 80,9 68 19,1 

2011 254 87,9 35 12,1 

2012 205 86,9 31 13,1 

2013 190 91,3 18 8,7 

2014 192 92,3 16 7,7 

2015 312 95,7 14 4,3 

Total 1.441  182  
 

Fonte: (Hemovida, 2016) 
 

DISCUSSÃO 

 

O ferro se apresenta como elemento primordial para a maioria dos seres 

vivos, participando de diversos processos vitais como os mecanismos celulares 

oxidativos até transporte de oxigênio para os tecidos. Trata-se de um íon 

inorgânico essencial que, além das proteínas próprias de seu metabolismo, 

consiste em um elemento fundamental em moléculas como hemoglobina, 

mioglobina e citocromos.(5,15)  

Nos resultados obtidos em relação ao sexo, a anemia encontra-se 

associada ao feminino, uma vez que a mulher é mais predisposta a desenvolver 

anemia pelas perdas menstruais, gravidez e amamentação, e que a espoliação 

do ferro pelas doações a intensifica.(9) 

Estudo realizado no Serviço de Hemoterapia de Santo Ângelo, Rio 

Grande do Sul, sobre o perfil de inaptidão de doação de sangue,(16) corroboram 

com os achados do presente trabalho referente a frequência de anemia em 

doadores do sexo feminino. 

A anemia, no Brasil, tem sido uma preocupação de saúde pública. 

Independente do objeto de estudo, destaca-se que a tipologia de anemias 

engloba a Anemia Falciforme, Anemia Perniciosa, Anemia Aplástica, entre 

outras, sendo a Anemia Ferropriva a mais evidenciada nos serviços de saúde.(5,6) 

A anemia ferropriva é das complicações mais comuns de distúrbios do 

metabolismo de ferro e ocorre principalmente em crianças menores de cinco 
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anos e mulheres em idade fértil. Sua confirmação é dada pelos exames 

laboratoriais que avaliam a redução dos glóbulos vermelhos, hemoglobina e 

níveis de ferritina no sangue.(9,17) 

Esse problema alimentar e nutricional não está restrito à infância, tende a 

extrapolar sob o culto exacerbado à beleza, por meio de diversos recursos para 

manutenção da boa forma física, comumente sem orientação de um profissional 

da área da saúde. Um desses recursos é a opção por dietas pobres em 

nutrientes (como o ferro), essenciais para o funcionamento adequado do 

organismo.(4) 

O correto diagnóstico da anemia por deficiência de ferro é de fundamental 

importância para se evitar e reduzir os riscos à saúde. A deficiência de ferro, com 

ou sem anemia, pode causar comprometimento físico para as atividades diárias 

e para o trabalho, podendo também causar fadiga, déficit de atenção, de 

concentração e outras funções cognitivas.(9,17)  

Frente à variação individual da capacidade e disponibilidade de ferro, 

através da absorção dos alimentos, na medida em que exige do organismo um 

aumento de ferro durante os períodos de deficiência, torna-se complexo para 

converter as necessidades dietéticas e fisiológicas de cada pessoa. A correção 

da desordem alimentar reduz a morbimortalidade causada pela anemia.(17) 

Observa-se no Brasil um percentual elevado de anemia ferropriva em 

crianças (21%) e mulheres (30%). E em crianças indígenas, esse percentual 

tende a ser mais elevado (51%). Quanto à região do país, o Nordeste apresenta 

um maior percentual de anemia em mulheres com idade fértil (39,1%) como 

também em crianças de 6 meses até 59 meses (26,6%).(18) 

Na tentativa de reverter esse quadro, o MS realiza pactuação com as 

unidades federadas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Essa 

pactuação envolve financiamento e estratégias para a prevenção e controle da 

anemia em todo território nacional.(18) 

Nesse sentido, houve uma ampliação dos investimentos da Prevenção e 

Controle das carências nutricionais, dentre outras como, por exemplo, o 

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, destaca-se a uma 

preocupação com a Anemia Falciforme, doença silenciosa e com diagnóstico e 

tratamento difícil.(18) 
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Concorda-se que a segurança alimentar e nutricional é fundamental para 

a saúde das pessoas, e que a incorporação da intersetorialidade nas políticas 

públicas tem possibilitado a conexão de diversas áreas técnicas de governo, 

passando a agregar e compartilhar objetivos comuns, potencializando melhores 

condições para garantir os direitos à população. Que essa garantia seja para 

cuidar da saúde individual como coletiva, mantendo as doações de sangue para 

os pacientes que necessitam do sangue para viver ou sobreviver.(19) 

 

CONCLUSÃO 

 

A avaliação da anemia como uma das causas de inaptidão provisória para 

doação de sangue, no presente estudo, demonstrou que afeta, principalmente 

os doadores de sangue do sexo feminino, e repercute na manutenção dos 

estoques de sangue dos serviços de hemoterapia em geral.  

As políticas públicas têm desenvolvido estratégias de motivação e 

fomentado programas de orientação, diagnóstico e tratamento relacionado à 

anemia e sua interface com a doação de sangue, inaptidão temporária e carência 

alimentar e nutricional. 

Destaca-se como limitações do estudo a não identificação dos tipos de 

anemias, porém este aponta para novas e futuras investigações, possibilitando 

um agir na promoção da saúde e prevenção de doenças temporárias que 

comprometam a doação de sangue.  

Nesta ambiência, o presente estudo é entendido como um convite que se 

destaca para a atuação educativa do enfermeiro, diretamente no fluxo de 

atendimento aos doadores em potencial. Uma atuação capacitada para a 

redução da incidência de anemias, consequentemente, na melhoria da qualidade 

de vida destes indivíduos e aumento dos estoques de sangue. Atuação que o 

enfermeiro deverá enfatizar na estratégia saúde da família e nos demais níveis 

de atenção à saúde. 
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RESUMO  
Introdução: A melhoria da qualidade de vida e a perspectiva de longevidade 
produtiva são fatores que podem contribuir para manter os estoques de 
hemocomponentes.  
Objetivo: avaliar a doação de sangue de idosos em um serviço de hemoterapia 
privado. 
Método: Investigação transversal, descritiva, realizada em um Serviço de 
Hemoterapia privado, Natal/RN, Brasil, durante os meses de julho e setembro 
de 2015, totalizando amostra de 86 idosos. 
Resultados: Todos os idosos doaram para atender à necessidade de um 
paciente, a maioria aposentados, nível elevado de escolarização, casados e 
residentes próximo ao local da doação. Evidenciou-se dificuldade para 
convocação à nova doação de sangue, atribuída à comunicação via 
telemarketing e as comorbidades pessoais. 
Conclusão: pode-se atribuir ao baixo número dos doadores idosos a 
desinformação quanto ao limite atual da idade máxima para doação, 
comorbidades e a estratégia de comunicação/marketing utilizada para 
convocação dos participantes. 
 
Descritores: Doador de sangue; Idosos; Serviço de Hemoterapia. 
 
INTRODUÇÃO 

Os avanços em diversas áreas como a saúde, economia, trabalho, 

ciência, tecnologia e inovação, entre outras, têm favorecido a longevidade da 

população mundial e contribuído consideravelmente para melhoria da qualidade 

e expectativa de vida das pessoas. [1]  
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No Brasil, a realidade do processo de envelhecimento populacional não 

se diferencia do restante do mundo.  

Segundo as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população com 60 anos ou mais de idade passa, no ano de 2000, de 

14,2 milhões para 19,6 milhões, em 2010, devendo atingir 41,5 milhões, em 

2030, e 73,5 milhões, em 2060. Nos próximos dez anos, espera-se um 

incremento médio de mais de 1 milhão de idosos anualmente, projeções que 

incorporam os parâmetros demográficos baseados no Censo Demográfico/2010 

e as informações mais recentes dos registros de nascimentos e óbitos. [1,2] 

Entende-se que o envelhecimento humano é um processo progressivo, 

gradual e universal, em que ocorrem mudanças genéticas, biológicas, sociais, 

ambientais, psicológicas e culturais.  

Sob aspectos singulares, a variabilidade e vulnerabilidade ao envelhecer 

ocorrem por diversos fatores e, dentre esses, destacam-se as oportunidades 

experienciadas durante a vida. [3] 

A saúde se insere em uma das áreas que envida esforços de toda a 

sociedade e, especificamente, direcionando e convergindo para o objeto deste 

estudo: a doação de sangue de pessoas com idade de 60 anos ou mais. 

Atualmente, observa-se a vigência da Portaria no 2712, de 13 de 

novembro de 2013, disposta pelo Ministério da Saúde (MS), estabelecendo nova 

faixa etária para doação de sangue, redefinindo a idade mínima de 16 anos e a 

máxima 69 anos, 11 meses e 29 dias. Ressalta-se que os candidatos à doação 

de sangue com 16 e 17 anos deverão apresentar consentimento formal do seu 

responsável legal para cada doação que realizar, por escrito. [4] 

As normatizações técnicas possibilitam que idosos realizem doações de 

sangue, sinalizando avanços tanto para a área da gerontologia como para a 

hemoterapia.  

O reconhecimento da expectativa de vida e o envelhecimento 

populacional como um indicador para a doação de sangue e hemocomponentes 

requer especial atenção nas formulações das políticas públicas em todas as 

áreas sociais, possibilitando efetivo incremento desse tipo de doadores. [5] 

Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo 

Ministério da Saúde (MS) demonstram que a quantidade de doadores de sangue 

altruístas e fidelizados é insuficiente para suprir as necessidades atuais no 
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Brasil, acrescendo a este problema o agravamento pelo aumento da população, 

a violência urbana, doenças como o câncer, acidentes terrestres e outras 

necessidades humanas que, vinculadas à hemoterapia, encontrem resolução 

para viver e/ou sobreviver. [6]  

Outro fator que contribui para redução da quantidade de doadores de 

sangue reside no elevado índice de indivíduos inaptos na triagem clínica 

(25,23%). Entre os dez motivos mais frequentes de inaptidão encontra-se o 

comportamento sexual de risco entre jovens com idade de 16 a 29 anos, 

perfazendo 54,18% entre os motivos de inaptidões pesquisados, tornando estes 

potenciais doadores mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis. 

[7,8] 

Neste contexto, o conhecimento do perfil dos candidatos a doadores de 

sangue torna-se elemento primordial e fundamental para a segurança 

transfusional, procedimento que inicia na triagem clínica, através de uma 

entrevista padronizada e estruturada, seguida da triagem sorológica e 

acompanhamento desse doador a partir de sua fidelização. Tal manejo segue as 

recomendações da OMS e MS para diminuir riscos provenientes da transfusão 

dos componentes sanguíneos. [8] 

Ressalta-se três tipos de doadores de acordo com a motivação para a 

doação: os de reposição, que doam para um paciente específico; os 

espontâneos/voluntários, que doam para manter o estoque de sangue e os 

autólogos, em que o próprio doador utilizará o sangue coletado. Concorda-se 

que todos os tipos de doadores são relevantes para hemoterapia. Dentre esses, 

os doadores espontâneos/voluntários são os que apresentam um perfil mais 

adequado para se tornarem fidelizados, por doarem com o intuito de ajudar e a 

manter os estoques de sangue. [9] 

Os dados do MS demonstram que, dentre as regiões brasileiras, o 

Nordeste apresenta o menor percentual de doadores espontâneos/voluntários 

(43,21%), enquanto a região Centro-Oeste apresenta o maior percentual 

nacional (79,12%). [9] 

O óbice da falta de doadores não se limita ao Brasil. Constata-se em 

países como Espanha e Portugal diversos empecilhos para manter os estoques 

de sangue e conservar quantitativo suficiente de doadores e, assim como no 
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Brasil, esses países utilizam a doação de reposição como estratégia para 

minimizar esse quadro. [10,11]  

Além de trazer benefícios para o paciente, enfatiza-se que a doação de 

sangue poderá também trazer benefícios aos doadores.  

A doação de sangue diminui a quantidade de ferro (ferritina) no organismo 

que, em excesso, constitui fator de risco à saúde humana, ocasionando doenças 

principalmente no fígado (cirrose e câncer), coração (infarto do miocárdio), vasos 

sanguíneos (aterosclerose), articulações (dores articulares) e em glândulas 

como a tireoide (hipotireoidismo), pâncreas (diabetes) e testículos 

(hipogonadismo). [12,13] 

Outro benefício importante é a diminuição da viscosidade do sangue após 

a doação, porquanto melhora o fluxo e possivelmente limita os danos ao 

revestimento dos vasos sanguíneos, ocasionando menos obstruções arteriais. 

[12,13] 

A relevância de conhecer tais benefícios transpassa os profissionais da 

área da saúde, principalmente o enfermeiro e se estende à população, 

engendrando a conscientização da doação de sangue e os benefícios deste ato, 

advindos tanto para a saúde do paciente quanto para o doador. 

O enfermeiro habilitado e capacitado em hemodinâmica compõe a equipe 

multiprofissional no processo hemoterápico e desempenha papel fundamental, 

visando assegurar a qualidade do sangue, hemocomponentes e hemoderivados. 

Participa do planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação dos 

procedimentos hemoterápicos nas unidades de saúde e se torna uma peça vital 

para a segurança transfusional. [14] 

Este estudo tem como justificativa a necessidade de conhecer, dar 

visibilidade às normativas ministeriais e publicizar as garantias transfusionais, a 

partir de os doadores de sangue idosos, apontando-os como uma das soluções 

para aumentar o estoque de sangue nos serviços de hemoterapia, considerando 

a demanda reprimida de doadores de sangue em todo território nacional.  

Considerando a discussão até o momento, questiona-se: o doador de 

sangue idoso exerce influência significativa nos estoques de sangue em um 

serviço de hemoterapia?  

Desdobra-se tal situação nos questionamentos adjacentes: quantas 

pessoas idosas doaram sangue de acordo com a portaria do MS? Qual o efeito 
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da doação de pessoas idosas na manutenção do estoque dos 

hemocomponentes? Quantos idosos aderiram à convocação para nova doação 

de sangue?  

A partir dessas premissas, objetivou-se avaliar a doação de sangue de 

idosos em um serviço de hemoterapia privado. 

MÉTODO 

Estudo transversal, descritivo, através dos dados de um Serviço de 

Hemoterapia de natureza particular, privado, situada no município de Natal/RN, 

Brasil.  

Os critérios de inclusão foram doadores de sangue com idade entre 60 a 

69 anos, 11 meses, 29 dias e que doaram sangue no período de 11 de novembro 

de 2012 a 12 de novembro de 2014, aceitarem participar da pesquisa e 

responder ao telemarketing, consistência do cadastro telefônico no prontuário 

eletrônico, não possuir comorbidades após as doações de sangue anteriores 

como câncer, Acidente Vascular Cerebral (AVC), diabéticos 

insulinodependentes e/ou outras causas de inaptidões definitivas para doação 

de sangue segundo a portaria vigente. [4] 

Os critérios de exclusão foram doadores de sangue com idade inferior a 

60 anos, recusa da participação e não responder ao telemarketing, apresentar 

inconsistência no número de telefone cadastrado no prontuário eletrônico, as 

comorbidades supracitadas e/ou outras causas de inaptidões definitivas para 

doação de sangue segundo a portaria vigente. [4] 

A pesquisa foi dividida em três etapas e, na primeira, realizou-se a coleta 

dos dados no prontuário eletrônico desenvolvido pelo software especializado 

Hemote Plus®, buscando características sociodemográficas do doador idoso.  

A coleta foi subdividida em dois períodos, diferenciando as faixas etárias 

de acordo com as recomendações ministeriais.  

O primeiro período foi delimitado entre 11 de novembro de 2012 e 11 de 

novembro de 2013, período em que a idade máxima para doação era 67 anos, 

11 meses e 29 dias. [15]  

No segundo período, os dados foram coletados entre 12 de novembro de 

2013 a 12 de novembro de 2014, um ano após a promulgação da portaria vigente 

que alterou a idade máxima para 69 anos, 11 meses e 29 dias. [4] 
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A coleta foi realizada no mês de julho de 2015, utilizando as variáveis 

gênero, idade, tipo de doador, motivo da doação, profissão, estado civil, grau de 

instrução e cidade de residência.  

A segunda etapa da pesquisa consistiu no emprego da ferramenta de 

telemarketing, às terças e quintas-feiras do mês de julho de 2015, de 8 às 9h, 

para convocação desses doadores para nova doação.  

Após dois meses dessa convocação, a terceira etapa da pesquisa 

constituiu a confirmação ou não da adesão à nova doação, por meio da 

verificação dos cadastros de doadores. 

Para a análise dos dados, utilizou-se a sistematização das informações, 

estruturada a partir da coleta dos dados nas três etapas da pesquisa e que será 

apresentada nos resultados da pesquisa. 

A pesquisa realizou-se após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), sob parecer nº 

1.132.696 de 01 de julho de 2015, mediante Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) nº 46209015.0.0000.5537.   

 

RESULTADOS 

 

Os dados coletados na primeira etapa da pesquisa, relacionados ao perfil 

sociodemográfico dos doadores idosos de sangue, apresentaram amostra 

composta por 86 indivíduos que atenderam aos critérios de inclusão e realizaram 

doação de sangue no período de novembro de 2012 a novembro de 2014, 

demonstrado na tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1. Características sociodemográficas de doadores idosos de sangue. 
Natal, 2015. 
 

Características sociodemográficas N % 

Gênero   

Masculino 62 72,1% 

Feminino 24 27,9% 

Faixa etária (anos, meses e dias)   

60 a 67 anos, 11 meses e 29 dias 78 90.69% 

68 a 69 anos, 11 meses e 29 dias 08 9.31% 

Escolaridade   

Ensino fundamental 16 18, 6% 

Ensino médio 35 40,7% 

Ensino superior 35 40,7% 

Situação Conjugal   

Casado 72 83,7 

Solteiro 08 9,3% 

Desquitado 04 4,7% 

Viúvo 02 2,3% 

Profissão/Ocupação   

Aposentado 14 16,2% 

Funcionário público 09 10,5% 

Comerciante 07 8,1% 

Militar 08 9,3% 

Do lar 06 7% 

Médico 06 7% 

Autônomo 06 7% 

Motorista 09 10,5% 

Engenheiro 03 3,5% 

Outras 18 20,9% 

Residente e domiciliado   

Natal/RN 70 81,4% 

Grande Natal /RN 15 17,4% 

Outro estado federativo  01    1,2% 

Motivo da primeira doação   

Espontânea 28 32,55% 

Reposição  58 67,45% 

 
Durante a convocação, além de justificar o motivo do contato, buscou-se 

explicar e instilar confiança sobre as informações da mudança de idade máxima 

para doação de sangue, conforme portaria vigente do MS. [4] 

Foram contatados e convidados os 86 participantes iniciais para realizar 

nova doação de sangue, compareceram 20 doadores e desses, apenas oito 

tinham idade acima de 67 anos.  
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Após a convocação na segunda etapa, elenca-se a seguir os motivos 

(Tabela 2) que comprometeram a realização de uma nova doação de sangue: 

 

Tabela 2. Motivos que comprometeram uma nova doação de sangue por 
doadores idosos de sangue. Natal/RN, 2015. 
 

 
Os dados sociodemográficas de oito (8) doadores, com idade entre 67 e 

69 anos, que doaram após a convocação pelo telemarketing, concernentes à 

terceira etapa, foram dispostos na Tabela 3. 

Destaca-se que a falta de comunicação constituiu 36% dos motivos 

encontrados para a não realização de nova doação, enquanto 20,9% declararam 

doenças/tratamento cirúrgico e 22,2% não atenderam ao convite para doar. 

Estes doadores idosos que aceitaram o convite e realizaram a doação de 

sangue totalizaram 9,3% do quantitativo inicial de 86 participantes com idade 

entre 67 e 69 anos, contemplando a portaria do MS vigente. [4] 

 
  

Motivos para não realização de nova doação de 

sangue 

N % 

Comunicação – dificuldades no contato 

Sem número do telefone  09 10,5% 

Telefones desligado/fora de área 10 11,6% 

Não atenderam o telefone 10 11,6% 

Doença e tratamento 

Realizaram cirurgia no período da convocação  05 5,8% 

Gripados no período da convocação 06 6,9% 

Doentes sem diagnóstico definido 02 2,3% 

Diabético em uso de insulina 01 1,2% 

Em tratamento de câncer  01 1,2% 

Hipertenso em uso de betabloqueador 01 1,2% 

Doentes sem diagnóstico definido 02 2,3% 

Convocação via telemarketing 

Não compareceram e não justificaram a doação       18 21% 

Não doa em serviço privado 01 1,2% 

*Compareceram para realizar doação 20 23,2% 

Total  86 100% 
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Tabela 3. Dados sociodemográficos dos doadores que atenderam à convocação 
para doação de sangue por telemarketing. Natal/RN, Brasil. 
 

 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que a Tabela 1 quantificou as 

pessoas idosas que doaram sangue de acordo com as recomendações 

dispostas nas portarias ministeriais. 

Sequencialmente, as Tabelas 2 e 3 responderam sobre o efeito da doação 

de pessoas idosas na manutenção do estoque de hemocomponentes e quantos 

idosos aderiram a convocação para uma nova doação de sangue.  

 
DISCUSSÃO 
 

O aumento na expectativa de vida mundial e nacional consiste em uma 

realidade comprovada por inúmeros estudos alusivos ao tema.  

Denota-se a contribuição da queda dos níveis de mortalidade através do 

combate às doenças, melhoria nutricional, aumento dos níveis de higiene 

pessoal e ambiental, aperfeiçoamento tecnológico de exames e tratamentos 

cada vez mais aprimorados, bem como estudos científicos avançados no campo 

da gerontologia.  

Todos estes fatores colaboram e cooperam para a melhoria na qualidade 

de vida e na perspectiva de longevidade saudável.  Percebe-se que as pessoas 

Nº Idade Gênero Profissão Estado 

Civil 

Escolaridade Cidade  

de  

Residência 

01 67 M Autônomo Casado Ensino 

Superior 

Natal/RN 

02 68 M Militar  Casado Ensino 

Superior 
Natal/RN 

03 67 M Agricultor Casado Ensino 

Fundamental 

Macaíba/RN 

04 68 M Agricultor Casado Ensino Médio João 

Câmara/RN 

05 68 M Militar Casado Ensino Médio Natal/RN 

06 68 M Aposentado Casado Ensino 

Fundamental 

Natal/RN 

07 67 M Médico Casado Ensino 

Superior 

Natal/RN 

08 68 M Aposentado Viúvo Ensino 

Fundamental 

Natal/RN 
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estão envelhecendo com mais saúde, tanto física como mental, podendo 

contribuir cada vez mais nas diversas áreas sociais. [16] 

Em escala global e ininterruptamente, milhares de pessoas necessitam 

de sangue para procedimentos variados e inevitáveis como transplantes, 

atendimentos de urgências, entre outros.  

A OMS recomenda que, para manter os estoques nos serviços de 

hemoterapia, torna-se necessário que 4% da população doe sangue 

regularmente.  

Contudo, dados do MS demonstram que a população tem crescido, porém 

o número de doadores não acompanha esse crescimento, uma vez que o 

número de doadores é menor que 2%, caracterizando discrepância na 

quantidade de doação e da necessidade de transfusão de sangue. [10] 

Os profissionais de saúde que trabalham na captação dos doadores de 

sangue não deveriam levar em consideração somente a idade cronológica para 

excluir um potencial doador de sangue.  

Outros fatores que resultam na idade funcional como gênero, classe 

social, saúde, educação, grau de conservação da capacidade adaptativa e 

comorbidades farão com que pessoas idosas de uma mesma faixa etária 

apresentem diferenças no processo de envelhecer. [1]  

Isto demostra que indivíduos com idade mais elevada podem apresentar 

os requisitos necessários para se tornar um doador de sangue, enquanto outros, 

com idade menos elevada, podem não apresentar, tornando-se inapto para 

doação. [4] 

Evidenciou-se nesta pesquisa um número significativo de idosos 

doadores de sangue, tendo em vista que, somente a partir da Resolução nº 343, 

de 13 de dezembro de 2002 [17] foram definidas a idade mínima e máxima para 

as pessoas doadores de sangue.  

Considerou-se significativo este quantitativo pois, além da ausência da 

cultura de doação no Brasil, há o preconceito latente em relação ao idoso e até 

mesmo do próprio idoso ao inferir sua incapacidade de realizar atividades que 

contribuam de forma efetiva e positiva em todas as áreas de atuação social, 

inclusive doando sangue. 

A evidência do que se afirma pode ser comprovada nas respostas dadas 

pelos idosos quando foram convocados via telemarketing para nova doação, 
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pois respondiam que passaram da idade e/ou estavam velhos para realizarem 

doação de sangue. 

Assim, observou-se a premência de empoderamento do processo de 

envelhecimento ativo, a significância e relevância deste ato para o doador idoso, 

bem como o incentivo à adesão de toda a sociedade à doação de sangue aos 

estoques dos serviços de hemoterapia, exercendo amplamente a cidadania. 

Atribui-se aos resultados a falta de informação quanto à idade máxima 

para doação e o desconhecimento sobre algumas comorbidades e 

medicamentos que não impedem a doação.  

Sob outro aspecto, o envelhecimento pode elevar a ocorrência das 

comorbidades, tais como o câncer, diabetes insulinodependentes, antecedentes 

de Acidente Vascular Cerebral (AVC), entre outras, que são fatores impeditivos 

à doação de sangue. 

Apesar do célere desenvolvimento da telefonia móvel e a pretensa 

facilidade de comunicação, o contato com os doadores idosos foi dificultado pela 

ausência do número do telefone no prontuário eletrônico ou, quando era 

informado, muitos participantes não o atendiam, após várias tentativas.  

Um estudo recente abrangeu a percepção de idosos sobre as Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), cada vez mais presentes na sociedade, 

integradas às rotinas pessoais, profissionais e de lazer dos indivíduos.   

A vulnerabilidade das TIC foi o fator inibidor mais citado pelos idosos, que 

temiam ser ludibriadas por outras pessoas, através das tecnologias, ou ainda 

terem sua privacidade invadida. [18]  

Diante do exposto, pode-se deduzir que ações de esclarecimento e 

divulgação são necessárias para que a população idosa possa contribuir para 

manter os estoques de sangue, salientando que a idade máxima para a primeira 

doação de sangue é 60 anos. 

As mulheres também apresentam importante fonte de contribuição no 

processo de doação, em razão da prevalência na população brasileira e, 

sobretudo, melhores condições de saúde em comparação às pessoas idosas. 4 

Corroborando com pesquisa publicada em 2011 [19], os homens 

prevalecem entre os doadores de sangue idosos, casados, com elevado grau de 

instrução, residentes próximos aos locais de doação e o que os motiva é a 
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reposição do sangue utilizado pelos pacientes, sendo a doação espontânea 

surgindo em segundo lugar. 

Os dados demostraram que, quando a idade máxima para doação de 

sangue correspondia a 67 anos, 11 meses e 29 dias, doaram sangue 78 

indivíduos, um ano antes da promulgação da nova portaria.  

Esse valor corresponde a 1% de todos os doadores aptos que doaram 

nesse período. A nova portaria, além de outras demandas, alterou a idade 

máxima para 69 anos, 11 meses e 29 dias. Um ano após sua promulgação, 

apenas oito doadores, com idade acima de 67 anos, realizaram uma nova 

doação.  

Salienta-se que foram convocados somente os doadores com idade 

acima de 67 anos, como prevista na portaria em vigor. Na ocasião, além de 

informar da necessidade de uma nova doação de sangue, aproveitou-se a 

ocasião para atualizar a partir da portaria ministerial o aumento da idade, lembrar 

do local e horário para doação, bem como da necessidade de vir alimentado e 

acompanhado.  

Para a convocação, o marketing foi utilizado por se tratar de mecanismo 

anteriormente comprovado para captação de doadores de sangue, considerado 

“como uma filosofia de ação que vai além de se conseguir uma doação para a 

satisfação da necessidade de doadores. ”[11:473]    

Etapa de importância fundamental, o chamado à doação pode ser visto 

como uma fase de sedução ao outro, consistindo em requisito de preparação, 

condução e determinante ao bom desempenho do processo, dele sobrevém o 

bom andamento e o sucesso das atividades posteriores, ao minimizar as 

recusas, situando-as nos critérios de não-doação.  

Ressalta-se o potencial que o idoso tem para contribuir na manutenção 

dos estoques dos serviços de hemoterapia e a estratégias que transcendem o 

telemarketing, tais como as mídias de comunicação, e-mails e redes sociais, que 

poderão maximizar os doadores atuais ou novos.  

A utilização de estratégias adequadas com intuito de estimular a 

fidelização do doador, além de melhorar a segurança transfusional, contribui 

para a redução de custos no recrutamento de novos doadores. 

Quanto à adesão e à convocação de doadores idosos, considera-se 

positiva pela potencialidade em salvar vidas ou, pelo menos, minimizar o 
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sofrimento de um paciente que necessita de um hemocomponente para melhorar 

seu quadro clínico.  

Nessa perspectiva, sobreleva-se que, para cada doação de sangue se 

produz até três hemocomponentes diferentes que triplicados poderão atender ao 

mesmo número de pacientes.  

Enfatiza-se o papel dos profissionais de saúde, notadamente o 

enfermeiro, que deverá compreender o processo de captação de doadores, 

atentar para o conhecimento dos regulamentos técnicos dos processos 

hemoterápicos vigentes, bem como o perfil dos idosos para doação de sangue 

e o aperfeiçoamento continuo da prática transfusional.  

 

CONCLUSÃO 

 

A doação de sangue de pessoas idosas exerceu influência significativa 

no estoque de sangue, consequentemente no processo transfusional, uma vez 

que a população mais jovem tende a apresentar hábitos e estilo de vida que 

refletem maior inaptidão à doação.  

Pode-se atribuir ao baixo número dos doadores idosos a desinformação 

quanto ao limite atual da idade máxima para doação, comorbidades e a 

estratégia de comunicação/marketing utilizada para convocação dos 

participantes.  

Tal estratégia de pesquisa, embora atual e amplamente utilizada por 

empresas e serviços, pode ter surtido um efeito de não convencimento no 

público alvo, expresso nos resultados comunicacionais e dificuldades, o que não 

invalida nem a torna menos relevante. 

Sugere-se que os profissionais da saúde, particularmente o enfermeiro, 

focalize, aborde e credite o doador de sangue idoso como um colaborador dos 

serviços de hemoterapia, pois a partir dele seria possível formar e fortalecer uma 

cultura de doação de sangue no país, tornar-se referência para a sociedade que 

ainda desconhece o processo de doação, desmistificar os medos, preconceitos 

e tabus que circundam esse processo. 
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4.4. Artigo IV   

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO DOADOR DE SANGUE FIDELIZADO: 
conceito polêmico ou transversal em construção 

 
SOCIAL REPRESENTATION OF THE FIDELIZED BLOOD DONOR: a 

polemical or transverse concept under construction 
 

REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL DONANTE DE SANGRE FIDELIZED: el 
concepto polémico o transversal en construcción 

 
João Evangelista Costa9  

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda10 
 
RESUMO 
Introdução: a hemotransfusão salva todos os anos milhares de vida, em todo 
mundo, e melhora a saúde de pacientes que dependem dessa terapia. A 
segurança transfusional requer doações voluntárias, altruístas e não 
remuneradas. Objetivo: Analisar as representações sociais de doadores de 
sangue de primeira vez num  serviço de hemoterapia. Métodos: trata-se 
de estudo exploratório-descritivo, com dados quantitativos, qualitativos e 
representacionais, coletados nos meses de julho a dezembro 2015, em um 
serviço de hemoterapia privado, Hemovida, situado no município de Norte, 
Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, sob o 
parecer nº 1.132.696 e mediante CAAE nº 46209015.0.0000.5537. A amostra foi 
de conveniência com 121 indivíduos que compareceram pela primeira vez ao 
serviço de hemoterapia para realizar doação de sangue. Resultados: 
apresentados em tabelas, figuras, quadro e categorias a partir da análise fatorial 
por correspondência e análise de conteúdo, gerando quatro categorias a partir 
das quatro classes geradas pelo software Sociedade: gente e outras pessoas 
(Classe 4); Ajudar o próximo vs. Vida da pessoa (Classe 2); Ajudar o próximo 
versus vida da pessoa (Classe 3); Tenho oportunidade, mas falta tempo para 
doar (Classe 1). Respectivamente, em termos de representações sociais, 
apresenta as funções de orientação, saber, identitária e justificadora. 
Discussão: os dados sociodemográficos e das entrevistas foram submetidos ao 
software Analyse Lexicale par Contexte d`um Ensemble de Segments de Texte 
(ALCESTE) e analisados à luz da Teoria das Representações Sociais e da 
Teoria do Núcleo Central, complementado pela Análise de Conteúdo de Bardin. 
Conclusões: Refuta-se a hipótese nula, há representações sociais do doador 
de sangue fidelizado as quais se configuram a partir da atitude, campo 
representacional e informação das dimensões das representações; estas são 
propagandeadas, publicadas e não difundidas no grupo investigado, 
caracterizando-se como representações sociais polêmicas. 
DESCRITORES: Doador Voluntário, Segurança Transfusional, Transfusão 
Sanguínea, Psicologia Social, Grupo Social. 
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ABSTRACT 

Introduction: Blood transfusion saves thousands of lives worldwide, and 
improves the health of patients who rely on this therapy. Transfusion safety 
requires voluntary, altruistic and unpaid donations. Objective: To analyze the 
social representations of blood donors for the first time in a hemotherapy service. 
Methods: This is an exploratory-descriptive study with quantitative, qualitative 
and representational data, collected from July to December 2015 at HEMOVIDA, 
a pDiscussionrivate hemotherapy service in Natal - RN, Brazil. This research 
was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio 
Grande do Norte following Resolution 466/2012 of the Brazilian National Health 
Council on research with human beings (CAAE nº 46209015.0.0000.5537). A 
convenience sample with 121 individuals who attended the hemotherapy service 
for the first time to perform blood donation was used. Results: Presented in 
tables, figures, frame and categories from the factor analysis by correspondence 
and content analysis, generating four categories from four classes generated by 
the software: “Society: people and others” (Class 4); “Helping the other” versus 
“People's life” (Class 2); “Helping the other” versus “People's life” (Class 3); “I 
have the opportunity but lack time to donate” (Class 1). In terms of Social 
Representation presents respectively the functions of orientation, knowledge, 
identity and justification. Discussion: The sociodemographic and interview data 
were submitted to the Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment 
de Texte (ALCESTE) and analyzed under Social Representation Theory 
methodology and Central Core Theory complemented by the Bardin content 
analysis. Conclusions: The null hypothesis is refuted, there are social 
representations of the loyal blood donor which are shaped by the attitude, 
representational field and information of the dimensions of representations. They 
are characterized as controversial social representations as they are 
propagandized, published and not disseminated in the investigated group. 

DESCRIPTORS: Blood Donors, Blood Safety, Blood Transfusion, Psychology, 
Social, Social Group. 
 
RESUMEN:  
Introducción: la transfusión de sangre guarda cada año miles de vidas en todo 
el mundo, y mejora la salud de los pacientes que dependen de esta terapia. La 
seguridad de las transfusiones requiere donaciones voluntarias, altruistas y no 
remunerados. Objetivo: Analizar las representaciones sociales de los donantes 
de sangre por primera vez en un servicio de hemoterapia. Métodos: Se trata de 
un conjunto de datos exploratorio-descriptivo estudio, con cuantitativos, 
cualitativos y de representación recogidos en los meses de julio a diciembre de 
2015, un servicio de transfusión privada, Hemovida, en el norte del municipio, 
Estado de Río Grande del Norte, Brasil, después de la aprobación del Comité de 
Ética de Investigación de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte - UFRN, 
en el dictamen nº 1.132.696 y por CAAE Sin 46209015.0.0000.5537. La muestra 
de conveniencia de 121 personas que asistieron por primera vez el servicio de 
transfusión de hacer la donación de sangre. Resultados: se presentan en las 
tablas, figuras, el marco y las categorías del análisis factorial de correspondencia 
y análisis de contenido, generando cuatro categorías de las cuatro clases 
generadas por la compañía de software: las personas y otros (clase 4); Ayudar 
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a otros vs. la vida de la persona (Clase 2); Ayudar a los demás frente a la vida 
de la persona (clase 3); Tengo la oportunidad, pero la falta de tiempo para dar 
(clase 1). Respectivamente, en términos de representaciones sociales se 
presentan las funciones de orientación, el conocimiento, la identidad y la 
justificación. Discusión: datos sociodemográficos y las entrevistas fueron 
sometidas al software Analyse lexicale par de segmentos Contexte d`um de 
Texte Ensemble (ALCESTE) y analizados a la luz de la Teoría de las 
Representaciones Sociales y Teoría central Núcleo, complementado con análisis 
de contenido de Bardin. Conclusiones: Se rechaza la hipótesis nula, hay 
representaciones sociales de los donantes de sangre fidelizado que se 
configuran desde la actitud, campo representacional y la información sobre las 
dimensiones de las representaciones; estos son propaganda, publicados y no 
difundidos en el grupo investigado, caracterizado como representaciones 
sociales controvertidos. 
DESCRIPTORES: Donantes de Sangre, Seguridad de la Sangre, Transfusión 
Sanguínea, Psicología Social, Grupo Social.  
 

INTRODUÇÃO 

A hemotransfusão salva anualmente milhares de vida, em todo mundo, e 

melhora a saúde de pacientes que dependem dessa terapia para sobreviver. 

Entretanto, ainda existem casos em que pacientes não têm acesso ao sangue 

seguro no momento adequado, podendo levar o paciente a morte.(1)  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe que todos os países 

devam implementar políticas, sistemas e estruturas para garantir a segurança 

transfusional e que o acesso aos hemoderivados atenda às necessidades 

específicas para cada paciente. Tornando-se necessário a implementação de 

legislações adequadas para promover a aplicação uniforme das normas e 

consistência na qualidade e segurança do sangue e seus derivados.(1) 

A segurança transfusional depende, prioritariamente, da doação de 

sangue de dadores voluntários e não remunerados, pois esse grupo apresenta 

menos prevalência de infecções transmitidas pelo sangue, em função da 

regularidade na doação e seus critérios de qualidades, descaracterizando 

qualquer possibilidade de comercialização. Dados da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

mostram que na América Latina e Caribe pouco mais de 45% das doações são 

voluntárias e altruístas.(2) 

Vale destacar, neste contexto, que o número de doações de sangue 

coletadas na América Latina e no Caribe, no ano de 2014, atingiu um volume de 

9.252.583 unidades coletadas. Destas, 45,39% foram voluntárias, 54,52% de 
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reposição e 0,09% remuneradas. Importante ressaltar que a meta da OPAS e da 

OMS consiste em atingir 100% das transfusões provenientes de doadores 

voluntários e altruístas, até 2019.(1,2) 

Dados do Ministério da Saúde (MS) do Brasil mostram que foram 

coletadas 3.748.969 bolsas de sangue em 2014, tendo um aumento de 162.446 

doações (4,33%), comparado com 2013. Enquanto isso, as transfusões 

cresceram 6,8%, no mesmo período. Desse volume de bolsas coletadas, apenas 

59,52% foram de doadores voluntários, proporção inferior à de Cuba (100% são 

voluntários), Nicarágua (100%), Colômbia (84,38%) e Costa Rica (65,74%). Os 

outros 40,48%, das doações, foram de pessoas que doaram para reposição do 

sangue utilizado por parentes ou amigos.(3) 

Observa-se uma assimetria entre o número de doações e de transfusão, 

pois em termos gerais, somente 1,8% da população brasileira, com idade entre 

16 e 69 anos, doa sangue regularmente. Volume abaixo do que preconiza a OMS 

que considera um volume entre 3% a 5% da população para manter os estoques 

nos serviços de hemoterapia.  Diante disso, estratégias urgentes são 

necessárias para aumentar o volume de doadores, preferencialmente, 

voluntários e fidelizados.(4)  

Para tanto, o direcionamento inicial intenta compreender se existem 

representações sociais de doador de sangue fidelizado na condição de doador 

de primeira vez, a partir das seguintes hipóteses. Sendo assim, concorda-se que 

não se faz sem hipóteses os processos que regulam os conteúdos das 

representações:(5)  

Hipóteses:  

Hipótese nula (H0): Não há fidelização de doadores de sangue e suas 

representações sociais. 

Hipótese Alternativa (H1): Há fidelização de doadores de sangue e suas 

representações sociais. 

O estudo objetiva: Analisar as representações sociais de doadores de 

sangue de primeira vez em um serviço de hemoterapia. 

Para Moscovici,(6) as representações sociais são compartilhadas 

socialmente, tanto pela substância simbólica, que entra na sua elaboração, 

quanto pela prática que produz esta substância. No Brasil, a enfermagem vem 
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construindo conhecimento com amparo teórico e metodológico das 

representações sociais.(7) 

MÉTODO  

Trata-se de estudo exploratório-descritivo, com dados quantitativos, 

qualitativos e representacional, desenvolvido em um serviço de hemoterapia, 

privado, Hemovida, situado no município de Norte/RN, Brasil. Os dados foram 

coletados entre os meses de julho a dezembro 2015, após aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

sob o parecer nº 1.132.696, e mediante CAAE nº 46209015.0.0000.5537. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) ultrapassa já mais de meio 

século de surgimento, e vem sendo difundida, discutida, criticada, revista e 

reformulada. Trata-se de um campo de conhecimento que surge de uma crítica 

que tenta romper com o pensamento tradicional e hegemônico de conceber o 

sujeito separado de seu contexto social. Esse posicionamento crítico, assumido 

por Moscovici(6) ,constitui o ponto de partida para a elaboração da nova teoria, 

que afirma não haver separação entre os universos interno e externo do 

indivíduo(8). 

Na análise da produção científica desenvolvida por enfermeiros usando a 

TRS, em suas teses e dissertações desenvolvidas em distintos programas de 

pós-graduação, como forma de despertar a reflexão sobre a prática da 

enfermagem e a construção de conhecimento, constatou-se que 109 foram 

estudadas na grande área Enfermagem e 10 em outras áreas, a saber: 02 de 

mestrado em Educação, 03 de mestrado e 03 de doutorado em Ciências da 

Saúde, 01 de doutorado em Saúde Coletiva e 01 de mestrado em Ciência, 

Tecnologia e Sociedade.(8) 

Moscovici estabelece três maneiras de tornar as representações 

socialmente compartilhadas: hegemônicas, emancipadas e polêmicas. As 

representações hegemônicas apresentam maior coesão, sendo 

compartilhadas por todos os membros de grupos muito estruturados, como por 

exemplo, uma nação, um partido.(6) As representações emancipadas 

expressam as versões específicas de segmentos sociais a respeito das ideias e 

conhecimentos circulantes. Estas apresentam certa autonomia e resultam da 

interação entre aqueles segmentos, como por exemplo, o sistema de saúde e o 

sistema educacional. As representações polêmicas apresentam as mesmas 
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características e condições das emancipadas, sendo acrescidas das 

controvérsias, da disputa entre grupos. Não são compartilhadas pela sociedade 

como um todo, por exemplo, o movimento da reforma psiquiátrica ou a 

identificação da AIDS com a homossexualidade e grupos de riscos, tais como 

usuários de drogas injetáveis.(6) 

O conceito de representação social é, antes de tudo, um conceito 

orientado para a descrição dos significados de que são investidos os objetos 

pertinentes para uma comunidade, na sua forma de representações sociais 

hegemônicas ou coletivas, na sua forma de representações sociais 

emancipadas, ou ainda na sua forma de representações sociais polêmicas. As 

representações sociais constituem alimentos para pensar e são produtos de 

‘homens pensantes’ em uma ‘sociedade pensante’.(9,10,11)  

Ao destacar essas formas de representações, intenta-se dar um enfoque 

contemporâneo a esta investigação, por revelar possibilidades de apreensão das 

representações do doador fidelizado de sangue para os doadores de primeira 

vez, e assim, poder pensar em termos de espaço próprio do enfermeiro para 

avaliar sua atuação nos serviços de hemoterapia. Para Moscovici,(6) as 

representações sociais são compartilhadas socialmente, tanto pela substância 

simbólica, que entra na sua elaboração, quanto pela prática que produz esta 

substância. 

A amostra foi de conveniência(12) e compôs-se por 121 indivíduos que 

compareceram, pela primeira vez, para doarem sangue ao referido serviço. Para 

tanto, foram definidos os critérios de inclusão: doadores aptos na triagem clínica 

e que aceitassem participar da pesquisa; os critérios de exclusão foram os 

doadores inaptos na triagem clínica e os aptos que não aceitassem participar da 

pesquisa ou em qualquer fase desta.   

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados (Apêndice A e B) a 

entrevista estruturada,(12) privilegiando-se a comunicação e a linguagem como 

condições de produção das RS.(13) Os dados sociodemográficos e das 

entrevistas foram submetidos ao software Analyse Lexicale par Contexte d`um 

Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE),(14). A análise foi realizada à luz da 

Teoria das Representações Sociais(15) e da Teoria do Núcleo Central (TNC),(16) 

complementada pela análise de conteúdo de Bardin(17) e suas fases.  
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Foram categorizadas e nomeadas quatro classes em associação da 

análise léxica que geraram as Unidades de Contexto Elementar (UCE) e as 

Unidades de Contexto Inicial (UCI) seguida da leitura flutuante, pré-análise, 

análise e categorização.(8) 

No presente estudo, optou-se em apresentar os sujeitos em acordo com 

a identificação atribuída pelo ALCESTE, após análises estatísticas em suas 

quatro fases de execução na definição de cada uma das quatro classes, sem 

nenhuma interferência do pesquisador. Foram utilizadas as seguintes análises:  

processual e exclusivamente, estatístico, matemático, qui-quadrado (Khi2), 

análise de similitude, dendrogramas e análise fatorial por correspondência. 

 Conforme exemplo abaixo, referente às respectivas variáveis (09) 

definidas e informadas pelo pesquisador, seguido da resposta dada dos 

participantes do estudo:(14)  

 

**** *doa_01 *ida_00 *sex_00 *pgt_01 *esc_03 *estc_00 *prof_00 *reg_00 

*rendf_01 

“é poder ajudar as pessoas precisam estão dentro de hospitais necessitando 

de uma quantia de sangue.” 

Cada UCI foi caracterizada com os dados do perfil dos doadores de 

primeira vez, tais como: faixa etária, sexo, perguntas de entrevista, escolaridade, 

estado civil, profissão, religião e renda familiar. As variáveis foram elaboradas 

segundo os critérios do preparo do corpus exigido pelo software. Definiu-se 

como legenda das variáveis: doa= doador; ida= idade; sex= sexo; pgt= pergunta; 

estc= estado civil; prof= profissão, reg= religião e rendf= renda familiar. Quanto 

às perguntas formuladas para a entrevista foram preparadas para o corpus, 

destacando as perguntas com uma ou mais respostas, explicadas e 

exemplificadas a seguir.  

O primeiro caso, redigiu-se dessa forma, com relação às perguntas: 

pgt_01 = O que o senhor(a) entender sobre doação de sangue? O outro caso 

ou maneira de formulação da pergunta: Pgt_02 = O (a) senhor (a) tem alguma 

dúvida sobre doação de sangue? ( ) Não ( ) sim, quais? Nesta pergunta, foi 

necessário criar uma variável para a resposta sim (pgt_02s=2), outra para a 

resposta não (pgt_02n=3) e, ainda, outra quando exige uma resposta explicativa 

complementando a opção anterior quais? (pgt_02q=4). Neste caso, quando 
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assinalado o sim, exigiria do(a) entrevisto(a) uma complementação sobre as 

dúvidas sobre doação de sangue.  

Sendo assim, buscou-se uma cuidadosa elaboração do material como 

exigência para sua submissão, objetivando e visando garantir a validade, 

fidedignidade e confiabilidade dos resultados processados pelo ALCESTE. Para 

tanto, considerou-se o perfil do grupo social de doadores voluntários na análise 

das representações sociais. 

RESULTADOS    

As características sociodemográficas dos doadores de sangue de primeira vez 
estão expressas na Tabela 01, embora estejam inseridos no corpus do 
ALCESTE. 

Tabela 01. Características sociodemográficas de doadores de sangue de primeira vez. 
Natal, 2015. 

Características sociodemográficas N % 

Gênero   

Masculino 60 49,6% 

Feminino 61 50,4% 

Faixa etária   

16 a 21 anos 61 50,4% 

22 a 27 anos 

28 a 33 anos 

Acima de 33 

30 

20 

10 

24.8% 

16,5% 

8,3% 

Escolaridade   

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

04 

02 

3,3% 

1,7% 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

17 

44 

14,1% 

36,3% 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior 

39 

15 

32,2% 

12,4% 

Situação Conjugal   

Solteiro 80 66,1% 

Casado 41 33,9% 

Profissão/Ocupação   

Estudante 

Militar 

Recepcionista 

Vendedor  

42 

06 

05 

05 

34,7% 

4,9% 

4,2% 

4,2% 

Funcionário público 04 3,3% 

Empresário 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Outras 

04 

04 

51 

3,3% 

3,3% 

42,1% 

Renda familiar   

01 a 02 SM* 50 41,3% 

03 a 05 SM 51 42,2% 

   Acima de 05 SM 

TOTAL 

20 

121  

16,5% 

100% 

Fonte: Hemovida, 2015                                   *Salário Mínimo (R$ 880,00 – ano 2016) 
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Os doadores de sangue de primeira vez caracterizam-se, 

sociodemograficamente, por ambos os sexos, idade entre 16 a 21 anos, ensino 

médio completo, solteiro, exercendo outras ocupações e renda familiar entre 01 

a 02 salários mínimos (R$ R$ 880,00, valor do salário mínimo vigente para o ano 

de 2016).(18) 

Como afirmado anteriormente, procedeu-se a análise de conteúdo(14) a 

partir das classes geradas pelo ALCESTE(19) em função da análise léxica e do 

khi2, quadrado mais predominante de cada classe, nominando-a, após o 

cumprimento das etapas propostas por Bardin.(17) Acrescente-se a articulação 

de cada categoria, quadro 01, com as funções das representações sociais, 

conforme Abric.(20) Portanto, concorda-se que essa ideia-síntese(19) se 

fundamenta nas palavras destacadas com maior Khi2, adotado no presente 

estudo. 

Quadro 01. Demonstração da articulação entre as classes do ALCESTE, análise 
categorial de Bardin e as funções das Representações Sociais de Abric sobre 
fidelização para doadores de sangue de primeira vez. Natal. 2016.  
 

Localização Classe/Alceste Categoria/Bardin(14) 
Função das 

Representações/ 
Abric(11,16, 20) 

QSE Classe 04 
Sociedade: gente e 

outras pessoas 
Orientação 

QSD Classe 02 
Iria dizer e explicar do 

medo. 
Saber 

QIE Classe 03 
Ajudar o próximo 

versus vida da pessoa 
Identitária 

QID Classe 01 
Tenho oportunidade, 
mas falta tempo para 

doar 
Justificadora  

Fonte: Dados do autor. 
Legenda: QSE (Quadrante Superior Esquerdo), QSD (Quadrante Superior Direito), QIE 
(Quadrante Inferior Esquerdo), QID (Quadrante Inferior Direito). 
 

Para Abric,(16,20) essas representações têm papel fundamental na 

dinâmica das relações e nas práticas sociais e respondem a quatro funções que 

as sustentam: 

01) Função de saber: as RS permitem compreender e explicar a realidade. 

Elas permitem que os atores sociais adquiram os saberes práticos do senso 

comum em um quadro assimilável e compreensível, coerente com seu 

funcionamento cognitivo e os valores aos quais eles aderem Abric.(16,20) 
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02) Função identitária: as RS definem a identidade e permitem a proteção 

da especificidade dos grupos. As representações têm por função situar os 

indivíduos e os grupos no campo social, permitindo a elaboração de uma 

identidade social e pessoal gratificante, compatível com o sistema de normas e 

de valores socialmente e historicamente determinados Abric.(16,20) 

03) Função de orientação: as RS guiam os comportamentos e as práticas. 

A representação é prescritiva de comportamentos ou de práticas obrigatórias. 

Ela define o que é lícito, tolerável ou inaceitável em um dado contexto social 

Abric.(16,20) 

04) Função justificadora: por essa função, as representações permitem, a 

posteriori, a justificativa das tomadas de posição e dos comportamentos. As 

representações têm por função preservar e justificar a diferenciação social, e 

elas podem estereotipar as relações entre os grupos, contribuir para a 

discriminação ou para a manutenção da distância social entre eles Abric.(16,20) 

 

Figura 01. Demonstrativo da análise fatorial por correspondência sobre o doador 
fidelizado. ALCESTE. Natal. 2016. 
 
 
 
 
  
                               

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

                    Fonte: Dados ALCESTE, 2016.  
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Convém destacar que o ALCESTE, para cada classe, realiza duas 

operações estatísticas que resultam em um dendrograma no qual se observa a 

classificação hierárquica ascendente (figura 02). No dendrograma contém a 

representação e a relação da classificação hierárquica ascendente entre as 

formas da mesma classe. Mostrando a árvore de classificação ascendente, 

exemplificada para a classe 04, em que se observa a agregação do Phi que 

forma cada classe. Concorda-se que o valor do Khi2 mostra a relevância da 

palavra na construção da classe, porque fornece a ideia do sentido atribuído pelo 

entrevistado, no caso deste estudo, o doador de sangue de primeira vez, ou seja, 

ao objeto pesquisado.(13)  

Assim, com base nos cálculos estatísticos, define-se a classificação 

hierárquica ascendente que, a seu turno, é uma forma adicional e ajuda na 

representação das relações léxicas e locais entre as formas de uma mesma 

classe (Figura 02). 

O encontro das representações sociais é definido por leituras do material 

gerado e do referencial teórico do pesquisador e sua capacidade de interpretar 

os dados com seu próprio repertório e literatura pertinente: conceitual, 

metodológica, filosófica e epistêmica porque se trata de saberes oriundos do 

reino universo e o consensual.(6) 

  

Figura 02: Dendrograma da classificação hierárquica ascendente - Classe 04 
 

FONTE: dados ALCESTE, 2016 
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Da articulação já explicitada, foram definidas as categorias e as falas 

geradas e agrupadas pelo ALCESTE. Depois, submetido à Análise Temática de 

Bardin.(14) e em seguida,  articulada à Teoria do Núcleo Central. (16,20) Ressalta-

se que a TRS não tem seus métodos próprios. A partir do objeto da pesquisa (21), 

realizou-se a escolha dos instrumentos e dos métodos para o estudo do doador 

fidelizado.  

 

Localização 
Classe/ 
Alceste 

Categoria/Bardin(14) 
Função das 

Representações/Abric(16,20) 

QSE Classe 04 
Sociedade: gente e 

outras pessoas 
Orientação/Núcleo Central 

 
Uce n° 9 phi = 0,09 uci n° 9: *doa_09 *ida_00 *sex_00 *pgt_01 *esc_05 *estc_00 
*prof_00 *reg_02 *rendf_02 *k_4  
 
e um (ato) solidariedade busca (sociedade) melhor esperanca (algo) (desse) 
(tipo) (acreditar) (outra_pessoa) voce (conheca) vai (sair) (algo) (ruim)11.  
 
Uce n° 416 phi = 0,07 uci n° 406 : *doa_18 *ida_00 *sex_00 *pgt_06 *esc_04 
*estc_01 *prof_07 *reg_00 *rendf_00 *k_4  
 
porque tem (muita) (gente) (precisa) e tem poucos (doadores). 
 
Uce n° 439 phi = 0,05 uci n° 427 : *doa_39 *ida_00 *sex_01 *pgt_06 *esc_03 
*estc_00 *prof_00 *reg_00 *rendf_01 *k_4  
 
(caso) (necessario) (sim) porque eu posso esta ajudando (outras_pessoas) 
(estao) (necessitadas) do(meu) (tipo) sanguineo. 
 

Localização 
Classe/ 
Alceste 

Categoria/Bardin(14) 
Função das 

Representações/Abric(16,20) 

QID 
Classe 

01 

Tenho oportunidade, 
mas falta tempo para 

doar 

Justificadora/Elementos 
Periféricos 

 
Uce n° 154 phi = 0,05 uci n° 154 : *doa_08 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_07 *reg_00 *rendf_01 *k_1  
 
(falta) (de) (tempo) (faltava) cabeca (tambem) (faltava) propagandas 
(incentivando) internet. tem uma (amiga) (tambem) ela tem cancer no (sangue) 
e precisa (de) medula entao isso (me) ajudou bastante a (vim) (doar).  
 
Uce n° 220 phi = 0,05 uci n° 215: *doa_69 *ida_00 *sex_00 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_00 *reg_01 *rendf_02 *k_1  

                                                           
11  A transcrição das entrevistas segue a forma reordenada pelo ALCESTE. 
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(primeiro) (porque) (quando) eu achei legal eu nao (tinha) (idade) suficiente 
(ainda) nem (peso) (porque) eu (era) muito magro e (agora) eu entrei 
definitivamente (na) area (da) saude entao (tenho) muito contato com isso e (me) 
(chamando) mais a responsabilidade entao/ 
 
Uce n° 154 phi = 0,05 uci n° 154 : *doa_08 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_07 *reg_00 *rendf_01 *k_1 
  
(falta) (de) (tempo) (faltava) cabeca (tambem) (faltava) propagandas 
(incentivando) internet. tem uma (amiga) (tambem) ela tem cancer no (sangue) 
e precisa (de) medula entao isso (me) ajudou bastante a (vim) (doar). 
 

 
Uce n° 770 phi = 0,08 uci n° 754: *doa_03 *ida_01 *sex_01 *pgt_10 *esc_01 
*estc_01 *prof_01*reg_00 *rendf_02 *k_2  
 
(eu) (ia) (dizer) (eu) tambem tinha muito (medo) mas quando (eu) cheguei (aqui) 
(voces) (deixam) muito (a-vontade) (nao) (faz) (medo) (nenhum). (e) (vou) 
(contar) (todos) (os) (procedimentos) (como) (foi) (e) (tentar) (acalmar) de (todas) 
as formas. 
 
Uce n° 805 phi = 0,07 uci n° 786: *doa_35 *ida_02 *sex_01 *pgt_10 *esc_06 
*estc_01 *prof_01 *reg_02 *rendf_03 *k_2  
 
considerando (a) (experiencia) (e) (eu) (vou) (dizer) olhe (nao) (e) (um) 
(bicho_de_sete_cabecas) (a) (agulha) (nao) (e) (tao) grande (foi) (tudo) 
(tranquilo) (eu) (fiquei) (super) bem (e) ai (eu) (vou) poder (passar) (o) meu relato. 
 
Uce n° 882 phi = 0,07 uci n° 859 : *doa_108 *ida_00 *sex_01 *pgt_10 *esc_05 
*estc_00 *prof_00 *reg_00 *rendf_01 *k_2  
 
(mostraria) (nao) (e) (nenhum) (bicho_de_sete_cabecas) (e) aquela doacao ira 
proporcionar (o) bem (e) (e) muito (maior) (o) (medo). (e) (e) (um) (procedimento) 
(rapido). 
 

Localização Classe/Alceste 
Categoria/ 
Bardin(14) 

Função das 
Representações/Abric(16,20) 

QIE Classe 03 

Ajudar o 
próximo 

versus vida da 
pessoa 

Identitária / Elementos 
Intermediários 

 
Uce n° 63 phi = 0,06 uci n° 63: *doa_63 *ida_01 *sex_00 *pgt_01 *esc_05 
*estc_00 *prof_07 *reg_01 *rendf_03 *k_3  

Localização 
Classe/ 
Alceste 

Categoria/Bardin(14) 
Função das 

Representações/Abric(16,20) 

QSD Classe 2 
Iria dizer e explicar 

do medo. 
Saber/Elementos 

Intermediários 
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e poder (SALVAR_VIDAS) do proximo e (questao) de (solidariedade) e (uma) 
grande (forma) de (ajudar) a-quem (necessita). 
 
Uce n° 634 phi = 0,05 uci n° 618 : *doa_110 *ida_00 *sex_00 *pgt_07 *esc_05 
*estc_00 *prof_00 *reg_00 *rendf_03 *k_3  
 
seria o (normal) do (ser) (humano) procurar (ajudar) o (outro). 
  
Uce n° 553 phi = 0,05 uci n° 537 : *doa_28 *ida_00 *sex_01 *pgt_07 *esc_05 
*estc_01 *prof_00 *reg_01 *rendf_01 *k_3 
                                          
e (uma) (pessoa) muito (altruista). 
 

DISCUSSÃO 

Na classe 04, denominada Sociedade: gente e outras pessoas, de acordo 

com a TNC,(16) acrescenta à TRS,(6,13,14,20) uma evolução da mesma. P 

Portanto, trata da perspectiva moscoviciana, embasada na psicologia da 

tradição francesa. A contribuição parte do princípio de que o campo 

representacional apresenta elementos que estão ao entorno de um conceito, fato 

ou fenômeno compartilhado socialmente.  

A centralidade de uma representação é a parte mais cristalizada, abriga o 

núcleo central das representações sociais, localizada no quadrante superior 

esquerdo do eixo das abcissas. Toda representação social está organizada em 

torno de um núcleo central e de elementos periféricos e intermediários.(14) 

O núcleo central é compreendido como o elemento unificador e 

estabilizador, desempenha um papel privilegiado na representação, é resistente 

a mudanças, apresenta como propriedade principal a estabilidade. Quando o 

núcleo central se modifica, modifica também toda representação.(13) 

O núcleo central apresenta duas funções: a geradora e a organizadora.  A 

geradora se dá pela criação da transformação dos elementos e recebem 

significação a partir do núcleo central. E a função organizadora faz referência ao 

fato de o Núcleo determinar a natureza dos elementos que compõem a 

representação social, unificando-a e estabilizando-a.(16,20) 

A natureza do núcleo central é essencialmente social e está ligada às 

condições históricas, sociológicas e ideológicas diretamente associadas aos 

valores e normas. 
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Na classe 01, denominada ‘Tenho oportunidade, mas falta tempo para 

doar’, situam-se os elementos periféricos.(16)  

O sistema periférico se associa às características individuais e ao 

contexto imediato e contingente, o que permite adaptações e diferenciações em 

função do vivido, integrando as experiências cotidianas às informações e 

práticas diferenciadas.(20,22) Os elementos periféricos são a interface entre o 

núcleo central, reificado, e a realidade dinâmica em constante transformação no 

dia-a-dia dos sujeitos psicossociais. Os elementos periféricos têm três funções: 

a função concretizadora, a função de regulação, e a função de defesa.(20)  

Na Classe 02 e 03, respectivamente situadas no quadrante superior 

direito e inferior esquerdo, denominadas ‘iria dizer e explicar do medo’ e ‘ajudar 

o próximo versus vida da pessoa’, constituem os elementos intermediários. 

Os elementos intermediários são constituídos de conteúdos mais flexíveis 

que interagem com os elementos periféricos e o núcleo central, em graus 

variados de pressão, inferência, engajamento e dispersão da informação.(22) 

Observa-se, dentre das três dimensões da representação social, a atitude 

como a mais predominante, pois esta apresenta a orientação do comportamento 

que se tem acerca do objeto representado. Nesse caso, o doador de sangue 

fidelizado que evoca um conjunto de reações emocionais, comprometendo as 

pessoas com maior ou menor intensidade.(15)  

A ‘falta de tempo’, ‘idade insuficiente’, ‘falta de propagandas’ e ‘incentivos’, 

resquícios mercenários do período em que se comercializava sangue no Brasil, 

apresentam-se como fatores de maior contribuição para a não doação de 

sangue, consequentemente, sua fidelização. Vale ressaltar a portaria vigente 

que regulamenta os procedimentos hemoterápicos, a qual preconiza que o 

doador de sangue deverá ter idade entre dezesseis anos completos e sessenta 

e nove anos.(23) Essa regra aumenta consideravelmente o volume de indivíduos 

da sociedade que apresentam idade dentre dos parâmetros estabelecidos. 

Com relação à falta de tempo e baixa adesão, para algumas pessoas que 

trabalham pelo regime celetistas, pode-se inferir, pelo que determina a lei, que o 

abono (por atestado médico) de apenas um dia de trabalho por ano, para essa 

classe de trabalhadores, tem interferência direta. Isso porque a condição desse 

abono diverge da Portaria vigente que preconiza três doações/ano para 

doadores do sexo feminino, e quatro doações/anos para o masculino.(23,24) 
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A falta de propagandas e incentivos associada à falta de conhecimentos, 

segundo os sujeitos da pesquisa, se constitui em elemento importante e 

relevante para o profissional enfermeiro, frente aos potenciais doadores, acerca 

das atividades ou necessidades de doção de sangue regular. Observa-se, 

frequentemente, nas falas dos potenciais doadores de sangue, solicitação de 

incentivo (benefícios). Entretanto, de acordo com a portaria vigente, “a doação 

de sangue deve ser voluntária, anônima e altruísta, não devendo o doador, de 

forma direta ou indireta, receber qualquer remuneração ou benefício em virtude 

da sua realização”.(23) 

Os sistemas de comunicação propostos no estudo seminal de 

Moscovici(25), sobre a psicanálise na sociedade francesa, apontam que esses 

sistemas se apresentam particularmente pertinentes a determinados segmentos 

sociais e que estão em causa meios de comunicação social, através dos 

sistemas: de propaganda, de propagação e difusão.  

Nesse sentido, observa-se, em menor intensidade, que há um 

conhecimento adquirido e compartilhado pelos sujeitos do estudo, que se 

encontra disperso, porque os sujeitos se posicionam demonstrando um saber, e,  

assim, explicam, justificam o que sabem e o que não sabem sobre doação de 

sangue, portando, dando uma função identificadora a esse grupo específico. 

Concorda-se que nas ciências da enfermagem, a Teoria auxilia no entendimento 

do entrecruzamento de saberes médico-científicos com os saberes 

tradicionais.(7) 

Infere-se que a análise fatorial e seus quadrantes apresenta uma 

dinâmica transversal sobre o doador de sangue fidelizado, algo próximo 

daquelas representações transversais.(26) Dito de outra forma, entre a forma de 

oposição em que se localizam o núcleo central e os elementos periféricos, 

respectivamente QSE e QID, na medida em que os termos 

“outra_pessoa/sociedade/ Gente/tipo/outras_pessoas” característicos da classe 

04, denominada ‘Sociedade: gente e outras pessoas’, conversam 

concomitantemente com os elementos periféricos e intermediários, sugerindo 

uma transversalidade, uma dialogicidade e ainda, um trânsito de saberes. 

Pensada, a priori, como uma característica das representações hegemônicas, 

apropriou-se dessa perspectiva ao se referir da possibilidade nas 

representações polêmicas.  
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As representações transversais são aquelas representações duradouras, 

pois podem atravessar o tempo, os lugares, o pensamento social, sem perder o 

seu caminho, e ainda ser ligeiramente modificadas aqui e ali, a exemplo dos 

mitos, estigmas e preconceitos, não evidenciados nesse estudo em função da 

refutação da hipótese alternativa. Eles podem tomar uma direção diferente e 

ainda continuar a ser transversal, cruzar outras representações, outras pessoas 

e tempos, ou eles podem passar por uma ruptura como um projeto oposto se 

torna realidade.(26) 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se, após a verificação à luz das representações sociais, a 

existência de doadores de sangue fidelizados. Portanto, refuta-se a hipótese 

nula de que “não há fidelização de doadores de sangue e suas representações 

sociais”. Isso deve-se ao fato de que se constatou a existência de 

representações sociais do doador de sangue fidelizado, as quais se configuram 

a partir da atitude, campo representacional e informação dimensões das 

representações, como representações transversais, as quais são 

propagandeadas, publicadas e não difundidas no grupo investigado, 

caracterizando-se como representações sociais polêmicas, constatada nos 

quadrantes que caracterizam o núcleo central, os elementos periféricos e 

intermediários, respectivamente identificados “falta tempo”... “ajudar o 

próximo”... “iria dizer”... “explicar do medo”. Pode-se afirmar que há uma 

constante tensão entre os dois elementos com vistas à cristalização a partir das 

mudanças desencadeadas no cotidiano: no conhecimento científico e sua 

evidência, e no conhecimento compartilhado do senso comum dos doadores de 

sangue.  

Ressalta-se a potencialidade do método misto de coleta e análise dos 

dados de forma concomitante, facultando maior apreensão das nuances de 

ambas as abordagens e sua natureza complementar, o que dá ao pesquisador 

um sentido de compreensão do fenômeno e do alcance dos objetivos traçados. 

Destaca-se a limitação do estudo em uma forma de articular o processo 

de objetivação e o processo de ancoragem em uma perspectiva mais clássica 

em função da aceitação da hipótese alternativa. Este fato indica lacunas de 
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estudos de representações sociais a partir de hipóteses na enfermagem e que 

apontam para futuros estudos metodológicos e de hemoterapia. 
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Figura da internet. Disponível em: http://furgdaenfermagem.blogspot.com.br/2010/10/enfermagem-nos-

nossos-dias.html 

FIGURA 9 CONTRIBUIÇÕES PARA 

 A ENFERMAGEM 
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5. Contribuições para a enfermagem 

 

Figura 10. Classificação dos doadores de acordo com a motivação e o intervalo 
de tempo da doação 
 

 
Fonte: Brasil, 2016 
 

Vale ressaltar a importância do enfermeiro na assistência e execuções 

das atividades em todas as fases do ciclo do sangue, pois a hemoterapia, por 

ser considerada uma terapia de alta complexidade, exige profissionais 

capacitados e compromissados em todos os níveis de complexidade da rede de 

atenção à saúde. Além do conhecimento técnico científico da área da 

hemoterapia, o enfermeiro deverá conhecer a Portaria nº 0511, de 31 de março 

de 2016, do COFEN, e a Portaria nº 158, de 04 de fevereiro de 2016, resolução 

ministerial. (COFEN, 2016, BRASIL, 2016). 

A Resolução 0511/16 dispõe sobre a atuação da equipe de enfermagem 

(Enfermeiros e Técnicos de enfermagem) em hemoterapia a fim de assegurar 

assistência de enfermagem competente, resolutiva e com segurança. Aqui serão 

descritos os cuidados que competem exclusivamente ao enfermeiro, por serem 

de alta complexidade técnica, exigindo conhecimentos técnicos científicos 

adequados e profissionais capacitados. 

Compete ao Enfermeiro:  

1. Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos 

hemoterápicos e de Enfermagem nas Unidades, visando assegurar a 

qualidade do sangue, hemocomponentes e hemoderivados, coletados e 

infundidos; 

Doador de 
sangue 

fidelizado 
 

“Indivíduo que realiza duas ou 
mais doações de sangue, 
voluntariamente, em um período 
igual ou inferior a doze meses, 
por no mínimo três anos, na 
mesma unidade hemoterápica” 
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2. Desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de 

enfermagem ao paciente em Hemoterapia, pautados nesta norma, 

adequadas às particularidades do serviço; 

3. Estabelecer ações de treinamento operacional e de educação 

permanente, de modo a garantir a capacitação e atualização dos 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem que atuam em Hemoterapia; 

4. Prescrever os cuidados de enfermagem; 

5. Participar, como membro da equipe multiprofissional em Hemoterapia, 

do processo de seleção, padronização, parecer técnico para licitação e 

aquisição de equipamentos e materiais utilizados em Hemoterapia; 

6. Desenvolver ações a fim de garantir a obtenção de parâmetro de 

qualidade que visam minimizar riscos e que permitam a formação de 

estoques de Hemocomponentes capazes de atender à demanda 

transfusional.  

7. Atentar para que o manuseio de resíduos dos serviços e a higienização 

da área de coleta obedeçam às normas específicas e legislação vigente; 

8. Participar de comissões de pesquisa, qualidade, biossegurança e ética, 

como membro da equipe multiprofissional; 

9. Garantir que todas as atividades desenvolvidas pelo serviço de 

hemoterapia sejam registradas e documentadas de forma a garantir a 

rastreabilidade dos processos e produtos, desde a obtenção até o destino 

final, incluindo a identificação do profissional que realizou o procedimento; 

10. Elaborar previsão quantiqualitativa do quadro de profissionais de 

enfermagem, necessários para a prestação da assistência de 

enfermagem de qualidade e livre de riscos e dano. 

 

Enquanto que a Portaria nº 158, de 04 de fevereiro de 2016. Tem como 

objetivo de regulamentar a atividade hemoterápica no País, de acordo 
com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados, no que se refere à captação, proteção ao 
doador e ao receptor, coleta, processamento, estocagem, distribuição 
e transfusão do sangue, de seus componentes e derivados, originados 
do sangue humano venoso e arterial, para diagnóstico, prevenção e 
tratamento de doenças (BRASIL, 2016, p 1). 
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A referida portaria faz o enfermeiro compreender, além das outras 

nomenclaturas, definições a classificações dos doadores de acordo com a 

motivação e o intervalo de tempo da doação definidas na figura 10. 

A inclusão de Conhecimentos, habilidades e atitudes na práxis do 

enfermeiro tende ajudar a entender ou mudar as sensações predominantes nas 

falas dos indivíduos da pesquisa, “falta tempo”... “ajudar o próximo”... “iria 

dizer”... “explicar do medo”! 

As informações bem como o conhecimento científico deverão ser 

repassadas de forma consciente, verdadeira e ética. Observado na Portaria nº 

158, de 04 de fevereiro de 2016, do COFEN, que, em seu anexo no item III, das 

“definições”, define-se os termos: “hemocomponentes e hemoderivados, de 

acordo com Portaria do Mistério da Saúde, mas usam de forma equivocado no 

texto, a observar: 

 Hemocomponentes: derivados sanguíneos obtidos por meio de 

processos físicos e são eles: concentrado de hemácias, plasma fresco 

congelado, concentrado de plaquetas e crioprecipitado.  

 Hemoderivados: derivados sanguíneos fabricados por meio da 

industrialização do plasma e são eles: albumina, imunoglobulinas e 

fatores da coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos 

protrombínicos). 

No item VI, nas normas gerais para enfermeiros e técnicos de 

enfermagem na hemotransfusão, referente aos procedimentos que competem 

ao enfermeiro durante o procedimento “Intra-procedimento,” constam: 

‘b. Verificar se o número e tipo no rótulo do sangue ou hemoderivado no 

prontuário do paciente estão corretos confirmando mais uma vez em voz alta, o 

nome completo do paciente’; 

c. Verificar o conteúdo da bolsa, quanto a bolhas de ar e qualquer alteração no 

aspecto e cor do sangue ou hemoderivado (as bolhas de ar podem indicar 

crescimento bacteriano; a coloração anormal ou turvação podem ser sinais de 

hemólise)’.  

Ressalta-se que os hemocomponentes são os identificados pelo número 

da bolsa e o nome do paciente e em rótulos específicos, podendo apresentar 

alterações como hemólise, ao contrário dos hemoderivados, atendendo as 

exigências protocolares da Organização Mundial de Saúde. 
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6. Conclusões 

 

Com base nos quatro artigos articulados às representações sociais, o 

conceito de doador fidelizado pode ser apreendido pela Teoria do Núcleo 

Central, na perspectiva moscovicina, como representações polêmicas e 

representações transversais por ser um conceito ainda não cristalizado nos 

serviços de hemoterapia e aos doadores altruístas, voluntários em busca da 

fidelização. O aspecto bricolleur do estudo remete à triangulação de métodos em 

que cada um do método adotado soma-se à complexidade, à condição heurística 

das representações, quer no aspecto figurativo, quer conceitual, respeitadas 

potencialidades e restrições dos métodos escolhidos. 

Do ponto de vista da abordagem quantitativa, hipóteses foram avaliadas 

em um estudo basicamente de representações sociais, seguindo tendências dos 

estudos avançados nesse campo, na medida em que se aceita a hipótese 

alternativa (H1): Há fidelização de doadores de sangue e suas representações 

sociais do tipo transversal e polêmicas. 

Do ponto de vista da abordagem qualitativa, com a fundamentação da 

Teoria das Representações Sociais e da Teoria do Núcleo Central, com o apoio 

da análise léxica e semântica gerada pelo ALCESTE e apoio da Análise 

Temática de Conteúdo de Bardin, foi possível confirmar a referida hipótese. Além 

disso, observou-se  o trânsito entre os quadrantes dos eixos das abcissas que 

definem o núcleo central, elementos periféricos e intermediários, o que  sugere 

uma não cristalização do conceito de doador de sangue fidelizado, possibilitando 

inferir que se trata de uma representação social polêmica ou em transição. 

Do ponto de vista dos métodos mistos, verifica-se a compatibilidade entre 

os achados da análise do conceito e das representações sociais. A principal 

contribuição dessa experiência de pesquisa, a partir da triangulação de métodos, 

ou multimétodos, foi a própria combinação dos métodos, além da ousadia, na 

medida em que amplia e revela novos horizontes ou facetas de um determinado 

fenômeno psicossocial. De certo modo, reforça-se a limitação do estudo que 

será objeto de novos e promissores estudos sobre multimétodos, 

representações sociais, doador de sangue fidelizado e análise de conceito, 

assim como a coleta e a análise dos dados concomitantemente a partir de um 

modelo matemático. 



122 

 

Do ponto de vista da enfermagem, como recomendação, pode-se afirmar 

que a abordagem, com relação ao ciclo do sangue, necessita de um 

envolvimento maior por parde do Enfermeiro. Considera-se que este tem 

capacidade e habilidades para adotar recursos inovadores nesse processo para 

melhoria da quantidade e da qualidade da hemoterapia, priorizando a fidelização 

do doador como um critério indispensável à biossegurança do paciente. 

Frente aos achados, conclui-se o presente relatório de pesquisa, cujos 

objetivos alçandos ressaltam a impotância e a relevância da produção do 

conhecimento para as Ciências da Saúde, com destaque para homoterapia, para 

o objeto do estudo ‘fidelização do doador de sangue’, e para a enfermagem. 

Reforça-se o compromisso e a responsabilidade social em atenção aos preceitos 

éticos, na medida em que abre espaços para a utilização dos métodos mistos e 

estudos de representações sociais a partir de hipóteses. 

Inaugura-se um formato de coleta e análise, quanti e qualitativa, de 

maneira concomitante, do mesmo objeto de estudo, neste caso o doador 

fidelizado de sangue, em que a análise do dado abre espaço para a 

multidisciplinaridade, como resultante de pesquisas de esferas específicas da 

vida social no que diz respeito ao processo saúde-doença. 

O exercício concomitante entre coleta, análise e interpretação dos dados,  

a partir de dados primários e secundários, possibilitou captar nuances do 

espectro que envolve a hemoterapia, enquanto terapêutica de prevenção e 

promoção da saúde em atenção aos princípios operacionais e doutrinários do 

Sistema Único de Saúde. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO 

DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 
 

PARTE I: DADOS SÓCIO- DEMOGRÁFICOS 
 
Ficha técnica do colaborador do estudo 

 

Nome:     

Nome fictício:    

Naturalidade:    

Endereço:     

Telefone:_   

Idade:        anos                Gênero: (   ) M        (   ) F 

Escolaridade: (  ) Sem estudos  (      )  Fundamental  incompleto  (    )  Fundamental 

completo (    ) Médio incompleto (    ) Médio completo (    ) Superior incompleto ( ) 

Superior completo  (   ) Outros:    

Estado Civil: (   ) Solteiro (a) (  ) Casado (a) (  ) Viúvo (a) (   ) Divorciado(a)      (      ) 

Outros:    

Profissão:    

 

Renda Familiar (valor do salário mínimo vigente de $ 678,00 - Seiscentos e setenta 

e oito reais- Atualizado pela Medida Provisória Decreto 7.872/2012): 

(   ) até 1 salário mínimo (   ) de 1 a 2 salários mínimos (   ) de 2 a 5 salários mínimos 
 

(   ) acima de 5 salários mínimos 
 

Religião   
 

Data da coleta dos dados:_      /        /   
 

Hora:    

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto-7872-2012.htm
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APÊNDICE B– INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM CURSO DE DOUTORADO EM 
ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – 
Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: 
pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
 

PARTE III: ENTREVISTA 
 

1.  O que o (a) senhor(a) entende sobre a doação de sangue? 
 

2.  O (a) senhor (a) tem alguma dúvida sobre doação de sangue? 

 (   ) Não  (   ) sim, quais? 

3.  A doação de sangue é: 
 

( ) voluntária  ( ) reposição – solicitado por uma pessoas.  Motivo de 

doença, qual doença?   

4.  Por que (a) senhor (a) não fez doação de sangue anteriormente? 
 

5.  Como foi o atendimento nesta instituição para o (a) senhor (a)? 
 

6.  (a) senhor (a) voltará a fazer outra doação de sangue, por quê? 
 

7.  O que representa para você um doador de sangue? 
 
8.  Qual  a  possibilidade  de  você  se  tornar  um(a)  doador(a)  de  sangue  
regular (fidelizado)?. Aquele que doa 4 vezes no ano (homem) ou 3 vez no ano 
(mulher); 

 
9.  Alguém da sua família, ou você mesmo, esta precisando de sangue e não 

tem no estoque do banco de sangue. O que você faria para conseguir o 

sangue? E depois? 
 

10. Um amigo(a) seu (sua) tem muito medo de doar sangue o que você faria? 
 

Data da entrevista:__/    /_   

   

  Hora:     

mailto:pgenf@ccs.ufrn.br
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APÊNDICE C - TCLE 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
ESCLARECIMENTOS  

Caro Senhor(a), este é um convite para você participar da pesquisa: Estigmas, 
preconceitos e mitos na busca da fidelização de doadores de sangue, que tem como 
pesquisador responsável o Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 
 Esta pesquisa pretende analisar a cultura de doação de sangue sobre a fidelização 
de doadores, os estigmas, preconceitos e mitos na busca de fidelização de doadores; além disso, 
pretende caracterizar sócio-demograficamente os doadores de sangue de primeira vez e verificar 
o motivo, identificando o significado do ato de doar sangue para estes doadores.  
 O objetivo que nos leva a fazer este estudo é que ele pode contribuir no aumento do 
número de doadores de sangue para manter os estoques nos bancos de sangue. As informações 
do Ministério da Saúde mostram que a quantidade de doadores de sangue, que doam 
regularmente, ainda é pouca para manter as necessidades atuais no Brasil. Este problema pode 
se agravar com o aumento da população e consequentemente de pessoas que necessitam tomar 
sangue para sobreviver.  

Caso você decida participar, será realizada com você uma entrevista, com gravação de 
voz, em que você responderá seis perguntas referentes à doação de sangue. A entrevista tem 
duração em média de 15 minutos. 

Durante a realização da entrevista, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 
você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Em caso de haver perguntas que lhe tragam constrangimento, você pode se recusar de 
respondê-la. 

Pode acontecer um desconforto como no caso de você não entender uma pergunta ou 
não querer responder uma das perguntas feitas, isso será minimizado, pois faremos a pergunta 
novamente, e se necessário, de forma diferente até você entender, e no caso de não querer 
responder, passaremos para a pergunta seguinte. A sua colaboração nesta pesquisa não lhe 
trará benefícios diretos, mas contribuirá para toda a sociedade, pois este estudo busca tentar 
entender por que as pessoas que podem doar sangue não doam, e com o resultado, tentar 
encontrar maneiras de aumentar a quantidade de pessoas que doem regularmente para que não 
falte sangue aos doentes necessitados. Asseguramos, também, que todas as informações 
obtidas serão sigilosas e os participantes não serão identificados em momento algum. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir em qualquer momento, sem que 
isso lhe traga prejuízos ou penalidades. Caso você sofra algum dano ou tenha algum 
gasto em função da pesquisa, comprovado legalmente, você terá direito ao 
ressarcimento ou indenização.  

Esta pesquisa terá a coordenação do Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, professor 
do Departamento de Enfermagem da UFRN. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a 
dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao pesquisador, no 
endereço Campus universitário, Lagoa Nova, Departamento de Enfermagem. E-mail: 
farnoldo@gmail.com ou pelo telefone (84) 3208-4070. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

Os dados que irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar.  

Página 1 de 2 

mailto:pgenf@ccs.ufrn.br


133 

 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável pela pesquisa em local 
seguro e por um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, no telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável, o Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 
para mim, e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 
Estigmas, preconceitos e mitos na busca da fidelização de doadores de sangue, e autorizo 
a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 
desde que nenhum dado possa me identificar. 
 
Natal ____/____/____ 
 
_______________________________________________ 
            Assinatura do participante da pesquisa 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo Estigmas, preconceitos e mitos na busca 
da fidelização de doadores de sangue, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 
cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 
assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 
a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal ____/____/____ 

                                           
 

 
  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda  
CPF: 049.603.603/30 

Líder do Grupo de Pesquisa Líder do Grupo de Pesquisa: Ações promocionais e de atenção a grupos 
humanos em saúde mental e saúde coletiva. Certificação Diretório de Grupos-CNPq – UFRN: 

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/detalhegrupo.jsp?grupo=0337404EOV5Z8G  

Bolsista Produtividade CNPq. CV: http://lattes.cnpq.br/9242337504601387 
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APÊNDICE D (TERMO DE ASSENTIMENTO) 
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APÊNDICE E- (TERMO DE CONFIDENCIALIDADE) 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 

 Mediante este termo, eu, Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda e meu 

orientando João Evangelista da Costa, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto sobre os 

dados coletados no Serviço de hemoterapia Ltda. – Hemovida, que serão utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada Estigmas, preconceitos e mitos na busca da 

fidelização de doadores de sangue, durante e após a conclusão da mesma. 

 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução 

do projeto em questão. 

 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Nata, 06/06/2015 

 

 

  

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda  
CPF: 049.603.603/30 

Líder do Grupo de Pesquisa Líder do Grupo de Pesquisa: Ações promocionais e de atenção a grupos 
humanos em saúde mental e saúde coletiva. Certificação Diretório de Grupos-CNPq – UFRN: 

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/detalhegrupo.jsp?grupo=0337404EOV5Z8G  

Bolsista Produtividade CNPq. CV: http://lattes.cnpq.br/9242337504601387 
 

 

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/detalhegrupo.jsp?grupo=0337404EOV5Z8G
http://lattes.cnpq.br/9242337504601387


136 

 

APÊNDICE F – FLUXO HEMOVIDA 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM CURSO DE DOUTORADO EM 
ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – 
Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: 
pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
 

SETORES QUE COMPÕES UM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA 

(HEMOCENTRO)       E O FLUXO DO DOADOR DE SANGUE 

Um serviço de hemterapia consiste em uma instituição de saúde que 

realiza diversas atividades como a coleta do sangue, seu processamento e 

análise, bem como o armazenamento, transporte, controle de qualidade e o 

uso de hemocomponentes dele obtidos, para transfusões em pacientes que 

deles necessitam. Assim sendo, esses serviços seguem as legislações 

vigentes e obedece ao fluxo no processo de doação que é composta pelos 

seguintes setores: 

mailto:pgenf@ccs.ufrn.br
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1. RECEPÇÃO: 
 

Local do primeiro contato como o serviço, 
setor onde se realiza ou que realiza o 
cadastro do doador através de um 
documento oficial com foto. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 
2. TRIAGEM HEMATOLÓGICA: 
 

Realiza-se aferição de sinais vitais, 
peso e altura, além do 
microhematócrito (Exame que permite 
mensurar o volume dos eritrócitos em 
determinado volume de sangue total). 

 Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 

3. SALA DE ESPERA: 
 

Setor onde o candidato a doador de 
sangue aguarda a próxima etapa, a 
triagem clínica. Neste local podem-se ler 
revistas, jornais e o panfleto distribuído na 
triagem de enfermagem com as 
explicações sobre a doação de sangue. 

 Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

4. TRIAGEM CLÍNICA 

Realiza-se entrevista padronizada por 
profissional de saúde de nível superior, 
conhecedor das regras previstas nas 
portarias vigentes e sob supervisão 
médica, que juntamente com os 
resultados da etapa prévia, define a 
elegibilidade do candidato à doação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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5. SALA DE COLETA:  

Setor da punção venosa, por profissional 
de saúde treinado, para a retirada do 
sangue mediante o uso de materiais 
descartáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

6. LANCHONETE:  

Local onde o doador realiza o 
lancheque com hidatação oral, sendo 
liberado para o repouso necessário. 
Finalizando o chamado ciclo do doador 
dentro da instituição.                        

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Fazem parte da estrutura física dessas instiuições:  

 Laboratório de Fracionamento – onde o sangue total é separado em 

concentrado de hemácias, plasma e plaquetas; 

 Loboratório Imunoematológico do Doador - realizam-se neste setor os 

exames imunematológicos do doador (classificação ABO/Rh e a Pesquisa de 

Anticorpos Irregulares - PAI);  

 Loboratório Imunoematológico do Paciente - neste setor são realizados os 

testes pré-transfusionais (classificação ABO/Rh  e a PAI  do  paciente  e  a  

prova  cruzada);     

 Laboratório  de  sorologia  - onde realizam-se os testes pré-transfusionais 

(classificação ABO/Rh  e a PAI  do  paciente  e  a  prova  cruzada); 

 Laboratório  de  sorologia – realizam-se os exames sorológicos para 

Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), para doença de Chagas, 

hepatites B e C, Aids e HTLV I e II. 

  Contempla também essas instituições setores burocráticos como direção 

administrativa, faturamento, almoxarifado e copa e repouso para os 

funcionários. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – PARECER CEP  
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ANEXO - B (CARTA DE ANUÊNCIA) 
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ANEXO D - ALCESTE 

Rapport détaillé 
(Vendredi 09 Septembre 2016   à   12 h 

21) 

1. Résultats 
généraux 

 

 

1. A propos du traitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations préliminaires 

Paramétrage utilisé 

Les paramètres utilisés sont ceux du paramétrage standard, c'est à dire les paramètres définis et calculés par 
Alceste suivant la taille du corpus. En effet, dans ce paramétrage on utilise deux classifications descendantes 
successives sur les unités de texte (unités de contexte) en faisant varier légèrement la longueur de chaque unité 
de texte analysée, afin d'assurer la stabilité des classes terminales enécartant les éventuelles variations dues au 
découpage du corpus. La comparaison entre les deux classifications permet d'extraire les classes intersection 
entre les                       
représentant les idées et les thèmes dominants du corpus. Ces classes  sont constituées des unités de texte, triées 
suivant leur khi2  d'association dans la classe.  Ci-après les résultats détaillés de cette analyse: 

 

Nom du corpus 

 

DoaFiel 

Date du traitement 09 Septembre 2016   à   

12 Taille du corpus 170 Ko 

Dernière modification du corpus 09 Septembre 2016   à   

12 Type de traitement (et son code) Classification double 

(121) Réduction du vocabulaire Oui 

Nombre de mots par unité de contexte pour la première 

classification 

Calculé par Alceste 

Nombre de mots par unité de contexte pour la seconde 

classification 

Calculé par Alceste 

Nombre de classes demandées par classification 10 (valeur par défaut) 

Nombre de classes stables retenues 4 

 

 
Nombre d'entretiens ou d'unités de contexte initiales (u.c.i.) 

 
872 

Nombre total de formes contenues dans le corpus 111

35 Nombre de formes distinctes 1433 

Effectif moyen d'une forme 8 

Effectif maximum d'une forme 620 

Nombre de hapax (formes présentes une seule fois dans le 

corpus) 

726 

Nombre de formes prises en compte dans l'analyse après 

réduction 

246 

Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms,  etc.) 139 

Nombre de modalités de variables ou mots étoilés 162 

Nombre d'unités textuelles ou unités de contexte élémentaires 

(u.c.e) 

897 

Nombre d'occurrences pour définir une u.c.e 20 

Pourcentage de richesse du vocabulaire 96.86 % 

Fréquence minimum d'un mot pris en compte dans l'analyse 4 
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Catégories grammaticales 
 

 
Ce tableau représente les catégories grammaticales et leur statut dans l'analyse. Ces catégories 

peuventêtre soit analysées (prises en compte dans l'analyse) , soit supplémentaires (présentes 

uniquement dans la description du profil des classes, non prises en compte dans l'analyse), soit 

rejetées. Ces catégories sont affectées a priori aux formes reconnues du corpus. Par défaut, 

seuls les noms, les verbes (mis à part les auxiliaires être, avoir et les verbes modaux), les 

adjectifs, les adverbes et les formes non reconnues sont analyéss, dans la mesure où ces formes 

sont présentes au moins 4 fois dans le corpus. 

Liste des catégories grammaticales Valeur d'analyse 

Nombres en chiffre Eliminée 

Mots en majuscules Suplémentaire 

Mots non trouvés dans DICIN (si existe) Eliminée 

formes non reconnues et fréquentes Analysée 

Auxiliaire ESTAR Suplémentaire 

Auxiliaire TER Suplémentaire 

Auxiliaire HAVER Suplémentaire 

Auxiliaire SER Suplémentaire 

Prépositions simples et locutions prépositives Suplémentaire 

Conjonctions et locutions conjonctives Suplémentaire 

Interjections Suplémentaire 

Pronoms Suplémentaire 

Numéraux Suplémentaire 

Adverbes Suplémentaire 

Formes non reconnues Analysée 
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Dictionnaire des formes après réduction 

 

 
 

Pendant la phase préliminaire, Alceste, après avoir constitué le dictionnaires des formes du 

corpus, procède à la réduction de ces mots afin de constituer un dictionnaire des formes 

réduites. Ces formes sont classées en fonction de leur effectif dans le corpus. 

Forme réduite Effe

ctif 

Catégorie Grammaticale 

pesso 2

4

5 

Formes non reconnues 

uma 2

2

2 

Formes non reconnues 

ajud 1

4

3 

Formes non reconnues 

doar 1

4

0 

Formes non reconnues 

sangue 1

3

1 

Formes non reconnues 

precis 9

9 

Formes non reconnues 

ach 8

2 

Formes non reconnues 

pod 7

8 

Formes non reconnues 

medo 7

7 

Formes non reconnues 

do 7

0 

Formes non reconnues 

da 6

7 

Formes non reconnues 

as 6

2 

Formes non reconnues 

poss 5

9 

Formes non reconnues 

faz 5

8 

Formes non reconnues 

vida 5

6 

Formes non reconnues 

vou 5

5 

Formes non reconnues 

doa 5

1 

Formes non reconnues 

otim 4

8 

Formes non reconnues 

ato 4

4 

Formes non reconnues 

sab 4

4 

Formes non reconnues 

vai 4

4 

Formes non reconnues 

vez 4

4 

Formes non reconnues 

vir 4

4 

Formes non reconnues 

coisa 4

2 

Formes non reconnues 

ajudar_proximo 4

2 

Formes non reconnues 

tempo 3

9 

Formes non reconnues 

proxim 3

9 

Formes non reconnues 

quer 3

8 

Formes non reconnues 

gente 3

8 

Formes non reconnues 

falt 3

3 

Formes non reconnues 

form 3

1 

Formes non reconnues 

outras_pessoas 3

0 

Formes non reconnues 

pass 2

9 

Formes non reconnues 

pens 2

8 

Formes non reconnues 

import 2

8 

Formes non reconnues 

voltar 2

8 

Formes non reconnues 

ia 2

7 

Formes non reconnues 

boa 2

7 

Formes non reconnues 
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Informations techniques 
 
 

es, 

ue. 
 

s, 
 

n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Liste des formes analysées 

 
pesso, uma, ajud, doar, sangue, precis, ach, pod, medo, do, da, as, poss, faz, vida, vou, doa, otim, 

ato, sab, vai, vez, vir, coisa, ajudar_proximo, tempo, proxim, quer, gente, falt, form, outras_pessoas, 

pass, pens, import, voltar, ia, boa, os, gost, tent, representa, sei, explic, oportunidade, vim, diz, fic, dar, 

entend, amor, iria, tenh, doando, excelente, fal, tentar, simples, vontade, mostrar, incentiv, necessit, 

experiencia, part, salv, pretendo, tranquilo, ao, normal, outra_pessoa, tir, caus, diria, agulha, inform, 

questao, doi, pela, saude, acredit, convers, trabalh, necessidade, solidariedade, dia, ver, dess, conhec, 

doador, falaria, processo, explicaria, bicho_de_sete_cabec, pes, amig, convencer, atendimento, dor, 

estej, muita, duvida, grande, fazendo, receber, importancia, fat, pud, acab, diss, tipo, venh, volt, 

human, idade, mundo, fiquei, consegu, primeira, procedimento, pai, quis, gesto, super, contar, doenca, 

famili, benefic, situacao, necessari, sociedade, vi, ano, dos, cheg, deix, doei, nova, seja, daqui, fosse, 

motiv, rapid, risco, trazer, atitude, conheci, momento, preocup, tivesse, responsabilidade, das, men, 

cham, meio, sens, comec, dever, exame, maior, anemia, cabeca, existe, procur, acontec, esclarec, 

paciente, voluntaria, continuidade, cas, fez, for, ide, nas, sai, val, dedo, doer, povo, ruim, sair, sent, 

cidad, comum, demor, difer, doass, filho, jeito, meses, mesma, senti, vindo, vinha, consci, frente, 

hospit, atendid, complic, exemplo, poderia, propria, sabendo, independ, interess, problema, solidari, 

necessitadas, esp, far, mor, tom, feit, mito, ness, pres, soub, tido, acalm, lugar, teste, tiver, viver, 

maximo, melhor, receio, sozinh, viesse, colocar, estimul, recebid, relacao, relatar, atestado, caridade, 

insistir, perfeito, sobreviv, altruista, esclareci, aconselhar, iniciativa, maravilhos, profission, conscientiz, 

informacoes, possibilidade, 

 
Après l'analyse du vocabulaire, Alceste procède au découpage du texte et à la classification. Lors

 de cette    éoraption, les différentes techniques   spécifiques   d'Alceste   sont   utilisé 

 comme   le   édcoupage   en   unités   de   contexte  et la classification   descendante   hiérarchiq 

Rappelons   que   dans   une analyse standard,   les paèratrmes   sont   prédéfinis   par le logiciel,   et 

Alceste procède à deux classifications successives afin de retenir les classes les plus stable alors que   

dans   une analyse paraémtrée,   l'utilisateur   définit   ses propres paramètres   ainsi que le   type   de   

classification   (simple ou double).  Eèngler  générale,   on   utilise   une   classificatio 

simple   lorsque   le   corpus   est   de   petite taille,   par   exemple   pour   le   traiteméepnot nsdees  r 

à des question ouvertes, etc. En revanche, une classification double devient très intéreressante 

lorsque   le   corpus   est   de   grande   taille   ( voir   léersentdeisff   techniques   d'optimisation   et de 

paramétrage). Nous vous rappelons par ailleurs qu' un mot est analysé lorsqu'il est présent dans au 

moins 4 u.c.e. 

Valeu

rs 

1ère 

classification 

2ème classification 

Nombre minimum de mots par unité de contexte 

Nombre d'unités de contexte (regroupement des 

u.c.e) Nombre de formes analysées différentes 

10 mots analysés 

639 unités de 

contexte 246 

formes analysées 

12 mots analysés 

633 unités de contexte 

246 formes analysées 
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3. Croisement des classifications 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Après la phase de classification, voici les résultats retenus par Alceste: 

Nombre de classes stables 

Nombre minimum d'u.c.e pour retenir une classe 

Pourcentage d'unités de contexte élémentaires (u.c.e) classées 

4 

45 

56 

%  

Arbre de classification descendante 



151 

 

 
 

 

Analyse factorielle des correspondances en coordonnées 

Analyse factorielle des correspondances en corrélations 



152 

 

 

Tableau croisant classes et catégories 

Analyse factorielle des correspondances en contributions 

 

 
Ce tableau à double entrée représente les catégories grammaticales en fonction des classes. 

Les valeurs dans le tableau indiquent les valeurs de khi2 d'association d'une céagt orie 

grammaticale par rapportà une classe donnée. Les valeurs de khi2 positives correspondent à 

une forte présence, en revanche, les valeurs de khi2 négatives montrent une absence significative. 

 

Catégories grammaticales 

 

Classe 1 

 

Classe 2 

 

Classe 3 

 

Classe 4 

Adjectifs et adverbes Absent Absent Absent Absent 

Adverbes en "ment" Absent Absent Absent Absent 

Couleurs Absent Absent Absent Absent 

Mois/jour Absent Absent Absent Absent 

Epoques/ Mesures Absent Absent Absent Absent 

Famille Absent Absent Absent Absent 

Lieux, pays Absent Absent Absent Absent 

Interjections Absent Absent Absent Absent 

Nombres Absent Absent Absent Absent 

Nombres en chiffre Absent Absent Absent Absent 

Mots en majuscules -

3 

-

5 

2

0 

0 

Noms Absent Absent Absent Absent 

Mots non trouvés dans DICIN Absent Absent Absent Absent 

Verbes Absent Absent Absent Absent 

Prénoms Absent Absent Absent Absent 

Mots non reconnus et 

fréquents 

Absent Absent Absent Absent 

Mots reconnus mais non codés Absent Absent Absent Absent Mots outils non classés - - 3 5 



153 

 

  
 

4. Présences significatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats de la classe n°1 
 

 

 

 
Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites) de la classe 1 en fonction du coefficient Phi. 

Effectif 1   : effectiférel du mot dans la classe ; 

Effectif 2   : nombre d'unéits textuelles de la classe contenant le mot ; 

Total : nombre total d'uénsittextuelles classées contenant le 

mot ; 

Percent : pourcentage du nombre d'uénsit textuelles de la classe contenant le mot. 

Vocabulair

e 

Phi Effecti

f 1 

Effectif 

2 

Total Perce

nt 
Catégorie Grammaticale 

*pgt_04 0,5

7 

89 89 107 83

% 

Formes non reconnues 

falt 0,3

5 

32 29 30 97

% 

Formes non reconnues 

doar 0,3

2 

77 65 107 61

% 

Formes non reconnues 

tempo 0,3

0 

33 27 31 87

% 

Formes non reconnues 

tive 0,2

7 

28 24 29 83

% 

Auxiliaire TER 

tenh 0,2

3 

14 14 15 93

% 

Formes non reconnues 

me 0,2

1 

27 25 37 68

% 

Pronoms 

sempre 0,2

1 

25 23 33 70

% 

Adverbes 

oportunidad

e 

0,2

1 

16 15 18 83

% 

Formes non reconnues 

vim 0,2

1 

16 16 20 80

% 

Formes non reconnues 

eu 0,2

0 

94 94 225 42

% 

Pronoms 

agora 0,2

0 

18 16 21 76

% 

Adverbes 

amig 0,1

9 

9 9 9 100

% 

Formes non reconnues 

quer 0,1

9 

24 18 25 72

% 

Formes non reconnues 

pud 0,1

8 

9 8 8 100

% 

Formes non reconnues 

tinha 0,1

8 

30 24 39 62

% 

Auxiliaire TER 

*pgt_08 0,1

9 

18 18 26 69

% 

Formes non reconnues 

mas 0,1

8 

40 34 63 54

% 

Conjonctions et locutions 

nunca 0,1

8 

19 13 17 76

% 

Adverbes 

ai 0,1

7 

19 16 23 70

% 

Interjections 

vez 0,1

7 

23 22 36 61

% 

Formes non reconnues 

idade 0,1

7 

7 7 7 100

% 

Formes non reconnues 

estava 0,1

7 

10 10 12 83

% 

Auxiliaire ESTAR 

por 0,1

6 

29 26 47 55

% 

Prépositions simples et 

sangue 0,1

6 

50 43 90 48

% 

Formes non reconnues 

trabalh 0,1

6 

10 8 9 89

% 

Formes non reconnues 

ano 0,1

6 

7 6 6 100

% 

Formes non reconnues 

sei 0,1

5 

14 11 15 73

% 

Formes non reconnues 

cham 0,1

6 

6 6 6 100

% 

Formes non reconnues 

onde 0,1

6 

7 6 6 100

% 

Pronoms 

antes 0,1

5 

10 10 13 77

% 

Adverbes 

porque 0,1

5 

58 53 121 44

% 

Conjonctions et locutions 

caus 0,1

4 

8 8 10 80

% 

Formes non reconnues 
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*pgt_02p 0,06 1 1 1 0 Formes non reconnues 

*prof_01 0,02 7 7 19 0 Formes non reconnues *prof_06 0,01 3 3 8 0 Formes non reconnues  
Le tableau ci-dessous donne pour chaque formeérduite les formes complètes associées, 

ainsi que leur effectif dans la classe 1. 

 

 

Forme réduite Formes complètes associées 

falt falta(25) faltando(1) faltava(4) faltou(2) 

doar doar(76) doaria(1) 

tempo tempo(33) 

tive tive(28) 

tenh tenham(1) tenho(13) 

me me(27) 

sempre sempre(25) 

oportunidade oportunidade(16) 

vim vim(16) 

eu eu(152) 

agora agora(18) 

amig amiga(1) amigas(2) amigo(6) 

quer quer(3) querer(3) queria(5) quero(13) 

pud pude(6) puder(1) pudesse(1) pudessem(1) 

tinha tinha(30) 

mas mas(40) 

nunca nunca(19) 

ai ai(19) 

vez vez(8) vezes(15) 

idade idade(7) 

estava estava(10) 

por por(29) 

sangue sangue(50) 

trabalh trabalhando(2) trabalhar(2) trabalho(6) 

ano ano(1) anos(6) 

sei sei(14) 

cham chamando(2) chamar(2) chamava(1) chamou(1) 

onde onde(7) 

antes antes(10) 

porque porque(58) 

pai pai(2) pais(4) 

pes pesava(1) peso(6) 

vir vir(21) virar(1) viria(1) 

frente frente(5) 
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5. Absences significatives 

 

 

 

 

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 1 en fonction du coefficient 

Phi. Effectif : nombre d'uénsittextuelles de la classe contenant le mot ; 

Total : nombre total dé'usntiet xtuelles classées contenant le mot ; 

Percent : pourcentage du nombre d'éusnittextuelles de la classe contenant le mot. 

Vocabulaire Phi Effe

ctif 

Total Perc

ent 
Catégorie Grammaticale 

pesso -

0,35 

9 1

5

3 

6

% 

Formes non reconnues 

*pgt_10 -

0,30 

5 1

1

3 

4

% 

Formes non reconnues 

uma -

0,27 

1

5 

1

4

3 

10

% 

Formes non reconnues 

*pgt_07 -

0,27 

3 8

7 

3

% 

Formes non reconnues 

ajud -

0,25 

4 8

6 

5

% 

Formes non reconnues 

*pgt_01 -

0,20 

5 6

8 

7

% 

Formes non reconnues 

ela -

0,19 

3 5

5 

5

% 

Pronoms 

vida -

0,16 

1 3

4 

3

% 

Formes non reconnues 

form -

0,15 

0 2

5 

0

% 

Formes non reconnues 

e -

0,14 

6

8 

2

7

4 

25

% 

Formes non reconnues 

ia -

0,14 

0 2

3 

0

% 

Formes non reconnues 

ajudar_proximo -

0,14 

1 2

8 

4

% 

Formes non reconnues 

explic -

0,13 

0 2

1 

0

% 

Formes non reconnues 

boa -

0,12 

1 2

2 

5

% 

Formes non reconnues 

bom -

0,12 

0 1

6 

0

% 

Interjections 

vai -

0,12 

3 3

3 

9

% 

Formes non reconnues 

iria -

0,12 

0 1

6 

0

% 

Formes non reconnues 

medo -

0,12 

8 5

5 

15

% 

Formes non reconnues 

ato -

0,11 

0 1

4 

0

% 

Formes non reconnues 

tentar -

0,11 

0 1

4 

0

% 

Formes non reconnues 

representa -

0,11 

0 1

5 

0

% 

Formes non reconnues 

estar -

0,10 

0 1

3 

0

% 

Auxiliaire ESTAR 

convers -

0,10 

0 1

2 

0

% 

Formes non reconnues 

bicho_de_sete_cab

ec 

-

0,10 

0 1

2 

0

% 

Formes non reconnues 

as -

0,09 

8 4

6 

17

% 

Formes non reconnues 

do -

0,10 

7 4

4 

16

% 

Formes non reconnues 

bem -

0,09 

2 2

1 

10

% 

Adverbes 

diz -

0,09 

2 2

1 

10

% 

Formes non reconnues 

doi -

0,10 

0 1

1 

0

% 

Formes non reconnues 

ele -

0,09 

4 3

0 

13

% 

Pronoms 

dess -

0,09 

0 1

0 

0

% 

Formes non reconnues 

melhor -

0,09 

0 1

0 

0

% 

Adverbes 

falaria -

0,09 

0 1

0 

0

% 

Formes non reconnues 

tranquilo -

0,09 

0 1

0 

0

% 

Formes non reconnues 

explicaria -

0,10 

0 1

1 

0

% 

Formes non reconnues 

outra_pessoa -

0,09 

0 1

0 

0

% 

Formes non reconnues 

a -

0,08 

4

6 

1

7

8 

26

% 

Formes non reconnues 
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propria -

0,0

6 

0 5 0% Formes non reconnues 

segundo -

0,0

6 

0 5 0% Prépositions simples et locutions 

necessitadas -

0,0

6 

0 5 0% Formes non reconnues 

outras_pessoas -

0,0

6 

4 24 17% Formes non reconnues 

*doa_05 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_13 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_16 -

0,0

1 

1 4 0 Formes non reconnues 

*doa_22 -

0,0

2 

0 1 0 Formes non reconnues 

*doa_23 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_26 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_33 -

0,0

1 

1 4 0 Formes non reconnues 

*doa_42 -

0,0

1 

1 4 0 Formes non reconnues 

*doa_45 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_46 -

0,0

4 

0 2 0 Formes non reconnues 

*doa_52 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_54 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_58 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_61 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_63 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_65 -

0,0

2 

1 5 0 Formes non reconnues 

*doa_66 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_70 -

0,0

5 

1 8 0 Formes non reconnues 

*doa_71 -

0,0

2 

1 5 0 Formes non reconnues 

*doa_75 -

0,0

3 

1 6 0 Formes non reconnues 

*doa_81 -

0,0

4 

0 2 0 Formes non reconnues 

*doa_84 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_85 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_89 -

0,0

2 

1 5 0 Formes non reconnues 

*doa_96 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_97 -

0,0

4 

0 2 0 Formes non reconnues 

*ida_01 -

0,0

4 

29 108 0 Formes non reconnues 

*reg_01 -

0,0

5 

41 150 0 Formes non reconnues 

*reg_03 -

0,0

4 

2 11 0 Formes non reconnues 

*doa_100 -

0,0

5 

0 3 0 Formes non reconnues 

*doa_102 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_108 -

0,0

1 

1 4 0 Formes non reconnues 

*doa_109 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_115 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*doa_117 -

0,0

5 

0 4 0 Formes non reconnues 

*estc_00 -

0,0

2 

102 335 0 Formes non reconnues 

*pgt_09b -

0,0

2 

0 1 0 Formes non reconnues 

*rendf_00 -

0,0

2 

6 24 0 Formes non reconnues 

*rendf_01 -

0,0

3 

53 184 0 Formes non reconnues 
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uce n° 245   Phi = 0,08 uci n° 237 :   *doa_89 *ida_00 *sex_00 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_00 

*reg_00 *rendf_03 *K_1 

(por) (falta) (de) (oportunidade) pois (era) (de) (menor) (ate) pouco (tempo) (nunca) 

(fui) trazido (por) (ninguem) eu (sabia) acima-de dezesseis (anos) (tinha) (vir) 

acompanhado pelos (pais) (mas) (meus) (pais) (tambem) (nunca) tiveram esse 

(interesse) (de) (me) trazer. 

uce n° 660   Phi = 0,07 uci n° 644 :   *doa_15 *ida_00 *sex_00 *pgt_08 *esc_04 
*estc_00 *prof_03 

*reg_00 *rendf_02 *K_1 

(na) verdade se eu (tiver) outros incentivos (porque) eu (vim) (doar) hoje (por) (causa) do 

(incentivo) (da) minha namorada. eu nao (sei) (qual) o (incentivo) eu vou ter la (na) 

(frente) (mas) (assim) voluntariamente eu (posso). 

uce n° 184   Phi = 0,06 uci n° 181 :   *doa_35 *ida_02 *sex_01 *pgt_04 *esc_06 
*estc_01 *prof_01 

*reg_02 *rendf_03 *K_1 

(agora) o objetivo mais especifico eu estou (doando) (agora) e (porque) eu sou 

servidora publica e descobri (tenho) direito ao abono do (dia) (na) verdade foi isso 

(me) (fez) (vir). 

uce n° 149   Phi = 0,06 uci n° 149 :   *doa_03 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_00 

*reg_00 *rendf_02 *K_1 

(na) verdade eu (sempre) (quis) (vir) so eu acho (falta) aquele (certo) (incentivo) (de) 

alguem (chamar). (mas) eu (sempre) (soube) o quanto e importante (mas) (depois) um 

(amigo) meu (fez) reducao (de) estomago e precisou (ai) foi eu (tive) (vir) de-todo jeito. 

uce n° 241   Phi = 0,06 uci n° 234 :   *doa_86 *ida_02 *sex_01 *pgt_04 *esc_06 
*estc_01 *prof_01 

*reg_00 *rendf_03 *K_1 

eu (sempre) (quis) (doar) (mas) nao (pude) (doar) no passado (por) ter (tido) 

papilomavirus_humano e depois-de-muito (tempo) (soube) poderia (doar) eu (vim) 

(doar). 

uce n° 161   Phi = 0,06 uci n° 161 :   *doa_15 *ida_00 *sex_00 *pgt_04 *esc_04 
*estc_00 *prof_03 

*reg_00 *rendf_02 *K_1 

eu nao (tinha) (vindo) (antes) acho (por) (falta) (de) (incentivo) (por) nao (saber) como e 

(doar) (sangue) acho por-isso. 

uce n° 178   Phi = 0,06 uci n° 176 :   *doa_30 *ida_02 *sex_00 *pgt_04 *esc_04 
*estc_01 *prof_07 

*reg_01 *rendf_02 *K_1 

(por) (falta) (de) (tempo) (tambem) eu (trabalho) o (dia) todo (ai) eu nao (tenho) (tempo). 

uce n° 225   Phi = 0,06 uci n° 219 :   *doa_72 *ida_02 *sex_01 *pgt_04 *esc_02 
*estc_01 *prof_06 

*reg_00 *rendf_03 *K_1 

(falta) (de) (oportunidade) eu (vinha) (assim) apressada para resolver outras coisas 

(mas) (sempre) passei aqui (pela) (frente) e (tinha) (vontade) (de) (doar) (mas) as 

(vezes) muito apressada (mas) hoje eu (vim). 

uce n° 215   Phi = 0,05 uci n° 210 :   *doa_64 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_03 
*estc_00 *prof_00 

*reg_00 *rendf_02 *K_1 

(porque) eu nao (sabia) (menor) podia (doar) (quando) eu fiquei sabendo fiquei 

enchendo o saco (dos) (meus) (pais) (ate) (eles) (me) trazerem e hoje minha mae 

Unités textuelles de la classe 1 

 
Ci-dessous la liste des unités textuelles (u.c.e) caractéristiques de la classe 1, 

triées par ordre d'importance (Phi) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale (u.c.i) 

associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par des parenthèses. 
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pode (me) trouce. 

uce n° 517   Phi = 0,05 uci n° 502 :   *doa_114 *ida_00 *sex_01 *pgt_06 *esc_05 

*estc_00 *prof_ 00 *reg_00 *rendf_02 *K_1 

(com-certeza) (porque) (agora) eu (sei) a (importancia) (da) doacao acho vai (me) 

(motivar) a (vir) mais (vezes). 

uce n° 162   Phi = 0,05 uci n° 162 :   *doa_16 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_07 

*reg_01 *rendf_00 *K_1 

eu nao (sabia) bem-como (doar) atraves-de (beneficios) e pesquisas foi eu vi 

(realmente) a (importancia) (de) (doar) (sangue). 

uce n° 220   Phi = 0,05 uci n° 215 :   *doa_69 *ida_00 *sex_00 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_00 

*reg_01 *rendf_02 *K_1 

(primeiro) (porque) (quando) eu achei legal eu nao (tinha) (idade) suficiente (ainda) nem 

(peso) (porque) eu (era) muito magro e (agora) eu entrei definitivamente (na) area (da) 

saude entao (tenho) muito contato com isso e (me) (chamando) mais a responsabilidade 

entao/ 

uce n° 237   Phi = 0,05 uci n° 230 :   *doa_82 *ida_00 *sex_00 *pgt_04 *esc_03 
*estc_01 *prof_07 

*reg_00 *rendf_01 *K_1 

(porque) eu (estava) (trabalhando) e nao (tinha) (tempo) (de) (vir) minha mulher (disse) (eles) 
dao 

(atestado) so a minha empresa antigamente (era) muito dificil demais (de) (me) (dar) 

por-isso (mesmo) eu nao (tinha) (tempo). 

uce n° 254   Phi = 0,05 uci n° 246 :   *doa_98 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_05 
*estc_01 *prof_07 

*reg_01 *rendf_02 *K_1 

(primeiro) (por) (causa) do (trabalho) (porque) para eu sair do (trabalho) e complicado 

e (tambem) (porque) como tem a opcao (de) pegar um (dia) (de) (atestado) as 

(vezes) o pessoal do (trabalho) nao gosta voce pegue (atestado) para (doar) 

(sangue). 

uce n° 315   Phi = 0,05 uci n° 306 :   *doa_37 *ida_01 *sex_00 *pgt_05 *esc_04 
*estc_00 *prof_04 

*reg_00 *rendf_01 *K_1 

foi (otimo) atraves (tambem) (de) (grandes) (profissionais) estou entendendo 

como e a nocao e a (importancia) (tambem) (de) (doar) (sangue). 

uce n° 186   Phi = 0,05 uci n° 183 :   *doa_37 *ida_01 *sex_00 *pgt_04 *esc_04 
*estc_00 *prof_04 

*reg_00 *rendf_01 *K_1 

(pela) (falta) (de) (informacao) tipo eu (sei) a (importancia) (de) (doar) (sangue) (tambem) 

nao (sei) (onde) procurar como chegar e se e (assim) tao facil como estou vendo hoje. 

uce n° 231   Phi = 0,05 uci n° 224 :   *doa_77 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_00 

*reg_00 *rendf_03 *K_1 

(porque) (primeiro) eu nao (tive) a (oportunidade) (de) conhecer um local doasse 

(sangue) (por) ser longe (da) minha residencia (agora) (trabalho) aqui perto eu decidi 

(vir). 

uce n° 444   Phi = 0,05 uci n° 432 :   *doa_44 *ida_00 *sex_00 *pgt_06 *esc_06 
*estc_00 *prof_07 

*reg_01 *rendf_03 *K_1 

(com-certeza). (porque) (acabei) nao tendo iniciativa (de) ter (vindo). (agora) eu 

(vim) (ai) eu vou (comecar) a (vir) regularmente. 

uce n° 154   Phi = 0,05 uci n° 154 :   *doa_08 *ida_00 *sex_01 *pgt_04 *esc_05 
*estc_00 *prof_07 

*reg_00 *rendf_01 *K_1 

(falta) (de) (tempo) (faltava) cabeca (tambem) (faltava) propagandas (incentivando) 

internet. tem uma (amiga) (tambem) ela tem cancer no (sangue) e precisa (de) medula 

entao isso (me) ajudou bastante a (vim) (doar) 


