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RESUMO 

Doar sangue é um comportamento pró-social. Ao doar, somos capazes de salvar a vida de uma 

pessoa. No Brasil, a taxa da população que doa ainda não atinge a proporção mínima estipulada 

pela OMS, pois no país, tem-se o número de 1,76%, quando o ideal seria ter entre 3 a 5% da 

população doadora. Por isso, trabalhos que investiguem os componentes motivacionais para a 

doação são importantes e urgentes, a fim de aumentar esses números. No primeiro estudo, 

fizemos uma revisão sistemática na literatura dos últimos dez anos, buscando trabalhos 

brasileiros que abordassem a doação de sangue sob o ponto de vista motivacional. Ao final dos 

critérios de seleção, foram analisadas 38 publicações. Acreditamos que esse número precisa 

aumentar, principalmente porque foi achado apenas um artigo da área de psicologia. Essa área 

estuda comportamento humano e, por isso, deveria estar mais presente, já que a doação de 

sangue é um comportamento de ajuda que encontramos em nossa sociedade. No estudo dois, 

fizemos um levantamento do perfil sociodemográfico e socioeconômico dos doadores. Nossa 

amostra contou com maioria dos doadores sendo do sexo masculino, idade entre 18 e 27 anos, 

católicos/protestantes, ensino médio completo e tipo sanguíneo O. Além disso, mais de 40% da 

amostra se encontrava nos níveis socioeconômicos mais altos (A e B1). Esse estudo mostrou 

que o fator socioeconômico pode ser um componente importante na tomada de decisão de se 

tornar ou não um doador. Por fim, no estudo 3, analisamos algumas motivações relativas à 

doação. Encontramos que a motivação “Parecia o certo” foi mais importante para os doadores 

de reposição e para os homens, “Obrigação moral/social” e “Lanche gratuito” foi mais 

importante para os doadores de primeira vez e “Sinto-me psicologicamente bem ao fazer a 

doação” foi mais relevante para as mulheres. Além disso, vimos que a maior parte das primeiras 

doações teve caráter espontâneo. Em síntese, esse trabalho mostrou que a doação de sangue é 

um processo complexo, composto por várias nuances e que é preciso trazer informações de 

diversas áreas de conhecimento para entender o comportamento de forma mais completa. 

Palavras-chave: Pró-socialidade. Doação de sangue. Doadores de sangue. Motivação. Nível 

socioeconômico. 



 
 

ABSTRACT 

Donating blood is a pro-social behavior. By donating, we are able to save a person's life. In 

Brazil, the donor population rate still does not reach the minimum proportion stipulated by 

WHO, which is 1.76% in the country, when would be ideal to have between 3 and 5% of the 

donor population. Therefore, papers that investigates the motivational components for donation 

are important and urgent, in order to increase these numbers. In the first study, we did a 

systematic review in the literature of the last ten years, searching for Brazilian studies that 

approached blood donation from the motivational point of view. At the end of the selection 

criteria, 38 publications were analyzed. We believe that this number needs to increase, mainly 

because only one article was found in the psychology area. This area studies human behavior 

and therefore should be more present, since blood donation is a helping behavior that we find 

in our society. In study two, we surveyed the sociodemographic and socioeconomic profile of 

the donors. Our sample consisted of mostly of the donors being male, age between 18 and 27, 

Catholics/Protestants, complete high school and O blood type. In addition, more than 40% of 

the sample was in the highest socioeconomic levels (A and B1). This study showed that the 

socioeconomic factor can be an important component in the decision to become a donor or not. 

Finally, in study 3, we analyze some motivations related to donation. We found that the "It 

seemed right" motivation was more important for replacement donors and for men, 

"Moral/social obligation" and "Free snack" was more important to first-time donors and "I feel 

psychologically well make the donation "was more relevant to women. In addition, we saw that 

most of the first donations were spontaneous. In summary, this work showed that blood 

donation is a complex process, composed of several nuances and that it is necessary to bring 

knowledge from several areas of knowledge to understand the behavior more completely. 

Keywords: Pro-sociality. Blood donation. Blood donors. Motivation. Socioeconomic level. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Essa dissertação será desenvolvida em formato de artigos científicos, sendo três destes 

distribuídos ao longo do trabalho. Primeiramente, será feita uma Introdução geral, cujo 

propósito é situar o leitor quanto à problemática abordada.  

Logo em seguida, se encontram os três artigos. O primeiro trata de uma revisão 

bibliográfica sobre como o assunto vem sendo estudado no Brasil nos últimos dez anos. O 

segundo trata de um artigo descritivo analisando as características sociodemográficas e 

socioeconômicas encontradas na amostra do estudo. E, por fim, um artigo empírico analisando 

as motivações dos doadores de sangue sob uma perspectiva evolutiva, passando por 

características de personalidade e Seleção de Parentesco.  

Após os artigos, apresentaremos uma seção de Considerações finais, com o intuito de 

analisar os resultados de forma conjunta. As Referências gerais contam com todas as 

referências utilizadas na Introdução geral e Considerações finais.  

Por fim, serão mostrados os Apêndices e Anexos citados ao longo desse trabalho. Na 

parte que diz respeito aos Apêndices, descrevemos a metodologia aplicada nessa dissertação 

com alguns pormenores e detalhamentos que não couberam nos artigos de publicação. 
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2 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Do ponto de vista clínico, doar sangue consiste em doar uma parte do seu tecido 

sanguíneo para outra pessoa que se encontra em necessidade. Do ponto de vista moral, doar 

sangue tem um significado maior e mais complexo.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) traz vários dados relevantes sobre a 

doação de sangue. Em 2013, por exemplo, 74 países reportaram ter coletado mais de 90% do 

seu estoque de sangue através de doações voluntárias e não-remuneradas. Mais impressionante 

ainda é que, desses 74 países, 57 coletaram 100% dos seus estoques através desse mesmo perfil 

de doador. Esses números são motivadores e vão ao encontro com o que a OMS encoraja, já 

que ela diz que será apenas através de doações regulares, voluntárias e não-remuneradas que os 

bancos de sangue conseguirão manter níveis adequados em seus estoques e com sangue 

confiável (livre de contaminação). A defesa desse tipo de perfil de doador de sangue, 

considerado ótimo, foi estabelecido após o resultado de pesquisas as quais encontraram que 

doadores com essas características estão fortemente associados à baixa prevalência de doenças 

sanguíneas infectocontagiosas, sendo esse, portanto, o grupo mais seguro de doadores (Beal & 

Aken, 1992; Dhingra, 2002; Gibbs & Corcoran, 1994; Van der Poel, Seifried & Schaasberg, 

2002). 

Apesar de muitos países estarem conseguindo atingir essa meta, a OMS atenta para os 

países com média e baixa distribuição de renda. Em 71 países (de média ou baixa distribuição 

de renda), menos de 50% do sangue coletado é fruto de doações voluntárias e não-remuneradas, 

o que significa que mais de 50% do estoque de sangue coletado nesses países é resultado de 

doações de reposição para familiares, amigos ou conhecidos, ou doações remuneradas. Esse 

número preocupa, pois doações de reposição são feitas apenas em casos emergenciais e as 

doações remuneradas possuem um caráter duvidoso de qualidade do sangue. Se os hemocentros 

tiverem dificuldade em manter seus estoques, isso coloca em risco a saúde e a vida da 

população, em uma situação emergencial, por exemplo (Rodrigues & Reibnitz, 2011).  

O fato de que alguns países estarem conseguindo manter níveis ótimos em seus 

estoques, enquanto outros não, nos leva a questionar quais características estão gerando essas 

diferenças. Um dos possíveis fatores responsáveis por essa desigualdade pode ser a distribuição 

de renda de um país. Ainda trazendo dados da OMS (2017), em países com alta distribuição de 

renda, a média de doação dentro da população é de 32,1 doações a cada 1000 pessoas. Quando 

olhamos para países com distribuição média de renda (Brasil, por exemplo) essa taxa cai para 
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7,8 doações a cada 1000 pessoas e, em países com baixa distribuição de renda, 4,6 doações a 

cada 1000.  

Uma má distribuição de renda pode gerar vários desestímulos para o indivíduo não 

querer doar ou não se tornar um doador de repetição. Em países como a África do Sul e a Índia, 

ambos com baixa distribuição de renda, essa desigualdade social se mostra presente em um 

sistema de saúde e de educação precários. Vários estudos apontam que a escolha de não se 

tornar um doador está relacionando com o medo de contrair doenças, inaptidão física e baixa 

escolaridade (Allain, Sarkodie, Asenso-Mensah & Owusu-Ofori, 2010; Atherley, Taylor, 

Whittington, & Jonker, 2016; Gallaher, Mulima, Kopp, Shores, & Charles, 2017; Koster & 

Hassall, 2011; Kurup et al., 2017).  

Em países como o Brasil, temos um quadro intermediário. Segundo o último censo sobre 

o Índice de Desenvolvimento Humano (HDR, 2016), o Brasil se encontra na posição 

septuagésima nona do ranking mundial (188 países) e essa posição intermediária condiz com a 

situação da doação de sangue no país. Os últimos dados do Ministério da saúde (2018) relataram 

que as taxas de doações no Brasil em 2016 giraram em torno de 1,6%, enquanto o ideal seria 

entre 3 e 5% (OMS, 2017). Ou seja, estamos acima do nível mínimo sugerido pela OMS (1% 

da população), entretanto ainda precisamos aumentar esse número.  

No Brasil, até o início dos anos 80, não tínhamos uma legislação nacional que regulasse 

os serviços hemoterápicos. Foi a partir dessa década que se viu uma urgência em regulamentar 

esse serviço, devido ao número crescente de doenças infectocontagiosas como HVI e Doença 

de Chagas se espalhando na população (Luz, 1991). Como consequência da regulamentação. 

duas importantes diretrizes foram estabelecidas: a proibição da remuneração para doadores de 

sangue e a obrigatoriedade da oferta de exames para doenças como Hepatite, AIDS e Sífilis, 

entre outras (Santos, 1992). Com essa mudança, nosso país pôde satisfazer uma das metas 

propostas pela OMS: a doação não-remunerada. 

Entretanto, há outra meta da OMS que o Brasil ainda não conseguiu atingir: ter a maior 

parte de suas doações advindas de doação espontânea. Buscando ajudar no cumprimento dessa 

meta, estudos podem ser feitos na tentativa de entender melhor quais são os componentes 

motivacionais que estão presentes no ato de doar. Hodiernamente, nosso país oferece algumas 

vantagens para os doadores, como: dia de folga no trabalho, cupons de desconto, meia-entrada 

em eventos culturais, carteirinha de doador, bottons, camisetas, adesivos, entre outros. Algum 

desses incentivos podem variar, dependendo do estado. Além disso, há investimento para 

campanhas de rádio, tevê e internet. Temos ainda as campanhas móveis, que são aquelas que 

levam uma van com profissionais até lugares públicos e de fácil acessibilidade para coleta de 
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sangue, como universidades e hospitais públicos. Porém, mesmo com todo esse investimento, 

ainda assim nossas taxas não são ideais. Portanto, é importante investir em estudos que analisem 

a doação de sangue, desde o perfil do doador, passando por aspectos sociodemográficos e 

socioeconômicos, até seus componentes motivacionais motivações para a doação. 

É relevante citar um trecho da Lei 10.205, artigo 14, parágrafo dois, que fala dos 

princípios e diretrizes da doação: “utilização exclusiva da doação voluntária, não remunerada, 

do sangue, cabendo ao poder público estimulá-la como ato relevante de solidariedade humana 

e compromisso social”. Nota-se a escolha das palavras “solidariedade” e “compromisso social”. 

Mesmo que hoje em dia a doação de sangue no Brasil não ofereça riscos à saúde do doador, 

ainda assim pode ser considerado um comportamento custoso em nossa sociedade 

contemporânea, tendo em vista que demanda tempo, pois apesar do dia de folga, altera a rotina 

do voluntário; demanda condições de transporte para se deslocar até o banco de sangue; 

demanda coragem, já que, apesar de se tratar de uma quantidade suportável de dor, ainda assim 

pode ser incômodo e muitas pessoas relatam medo de agulha.  

Todos esses componentes prévios podem servir como desestimulantes, ainda mais 

quando pensamos em uma doação voluntária, ou seja, quando a pessoa que doa possivelmente 

nunca saberá quem foi a pessoa que ela pôde ajudar. Mesmo com todos esses fatores 

desencorajantes, vemos que um número considerável de países já conseguiu estabelecer uma 

rede segura de doadores (OMS, 2017).  

Acreditamos que uma das formas de atrair mais doadores é estudando os aspectos 

motivacionais por trás da doação e, apesar da doação de sangue se tratar de um comportamento 

bastante recente na espécie humana, faz todo sentido estudá-la sob a perspectiva da psicologia 

evolucionista. Todo o arcabouço cognitivo que carregamos hoje tem suas bases e seus gatilhos 

na base de nossa história evolutiva. Entender quais situações e contextos fizeram nossos 

ancestrais moldarem seus comportamentos para comportamentos de ajuda e como isso 

conseguiu se espalhar em nossa espécie, mesmo com a competição estando sempre presente, 

nos ajuda a entender como funciona as nossas interações sociais atuais.  

Ao estudarmos pró-socialidade, se faz importante deixar claro quais conceitos serão 

usados e quais abordagens estão sendo consideradas. Algumas das formas pelas quais a 

cooperação pode ter se espalhado pela população humana serão descritas abaixo, com esses 

mesmos mecanismos ainda vigentes em nossa sociedade atual. A única diferença é que, em 

sociedades industrializas, as interações são mais dinâmicas. Isso não significa dizer que esses 

mecanismos perderam força com o passar do tempo, significa apenas que precisamos analisá-
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los com um olhar mais complexo, adicionando outros componentes culturais, como a 

globalização, por exemplo. 

 

Compreendendo a cooperação a partir de uma perspectiva evolucionista 

Como dito por Theodosius Dobzhansky (1973), nada na biologia faz sentido, exceto à 

luz da evolução. Com essa célebre frase, remetemos a Darwin que, em 1859, tornava pública a 

Teoria da Evolução, a qual viria a ser a base das análises comportamentais até hoje. Uma das 

coisas que sempre o intrigou foi a cooperação. Esse comportamento, amplamente encontrado 

na natureza, nas mais diversas classes de animais, era um verdadeiro enigma para os 

conhecimentos da época. A falta de informações acerca de genética limitava a compreensão de 

como a seleção natural teria selecionado tais comportamentos.  

Darwin (1871), por exemplo, tentou explicar alguns aspectos da cooperação pensando 

na seleção natural atuando a nível de grupos (tribos). Nesse cenário, os grupos que fossem mais 

fiéis, solidários e altruístas teriam vantagem sobre um grupo em que comportamentos egoístas 

fossem a maioria. Essa ideia prevaleceu por quase cem anos, entretanto, com o avanço do 

conhecimento, ela começou a se mostrar improvável, pois era difícil explicar como uma tribo 

ficaria cheia de pessoas generosas, por exemplo (Wright, 1996). 

Apesar dessa proposta ter sido fortemente criticada, principalmente por Williams, em 

1966, em seu livro Adaptation and Natural Selection, o pesquisador Wilson, em 1975, propôs 

um modelo para explicar o que ele chamou de Teoria da Seleção de Grupo. Essa teoria propôs 

que, em organismos os quais possuíssem uma fase de dispersão, seus processos de 

acasalamento, competição e predação carregariam “traços do grupo”. Wilson (1975) defendeu 

que isso poderia levar a seleção de “características altruístas” as quais favoreciam a aptidão do 

grupo sob a do indivíduo. O quão abrangente seria a seleção de grupo dependeria, 

principalmente, da variação do genótipo dentro dos “traços do grupo”.  

Graças a consideráveis avanços na área da genética, algumas proposições teóricas foram 

feitas na tentativa de solucionar esse enigma que era a cooperação. Novas proposições foram 

surgindo e passando a fazer parte do corpo teórico dos estudiosos do comportamento pró-social 

e que perduram até os dias de hoje.  

Em 1964, William Hamilton propôs uma teoria que deu início à resolução de parte do 

quebra-cabeça: a Teoria da Seleção de Parentesco, que teve uma enorme influência na área. 

Enquanto a Teoria da Evolução clássica se limitava a explicar superficialmente o cuidado 

parental, a teoria de Hamilton foi além e começou a explicar o cuidado com indivíduos que não 

fossem descendentes diretos (Sober & Wilson, 2000), graças ao conceito de aptidão inclusiva. 
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Esse conceito permite entender como um indivíduo, mesmo que temporariamente, diminui sua 

aptidão em prol de ajudar um parente e, mesmo assim, tem sua carga genética representada na 

geração seguinte. Mesmo que esse indivíduo morra em decorrência do benefício prestado e não 

reproduza, se ele tiver prestado ajuda a um parente, seus genes poderão prosperar, pois eles 

compartilhavam alguma semelhança de carga genética e, quanto mais próximo for o parentesco, 

maior a porcentagem de compartilhamento. 

Alguns anos depois, Trives (1971) trouxe outra possibilidade de interação que adicionou 

uma peça ao quebra-cabeça: o altruísmo recíproco. Esse tipo de relação se dá a partir de trocas 

de favores que podem ocorrer um logo após o outro, ou tempos depois. Nesse tipo de situações, 

há a necessidade de discernimento do favor e do uso da memória para reconhecer o indivíduo 

e lhe retribuir o favor (na mesma moeda ou não). Outro mecanismo interessante foi descrito por 

Alexander (1985): o altruísmo recíproco indireto.  Esse tipo de relação ocorre por meio da 

reputação. Pessoas que cooperam ganham boa reputação e isso serve como pista para os outros 

saberem que pode ser uma boa ideia cooperar com eles, já que há uma espécie de histórico do 

indivíduo com ações que beneficiaram outras pessoas. 

Nowak (2011) considera que, em nossa espécie, ambos os comportamentos descritos 

por Trivers podem surgir, inclusive, como consequência direta de uma tomada de decisão 

egoísta, pois podemos ajudar estando cientes de que aquela ação poderá nos beneficiar no 

futuro. No entanto, na maioria das vezes, nossa motivação para cooperar parte de mecanismos 

implícitos, já que os sentimentos morais substituem os cálculos (Wright, 1996). 

A Teoria de Seleção de Parentesco (Hamilton, 1964), a concepção do altruísmo 

recíproco direito (Trivers, 1971) e do indireto (Alexander, 1985) são alguns caminhos pelos 

quais indivíduos cooperadores podem ter tido sua aptidão favorecida dentro do grupo. Supõe-

se que os primeiros grupos humanos eram pequenos, nômades, compostos de fortes laços de 

parentesco e raramente interagiam com outros grupos ao longo de suas vidas (Johnson & Earle, 

2000). Essa disposição populacional favorece a cooperação entre parentes e, conforme os 

grupos fossem aumentando de tamanho, teríamos o que Hamilton chamou de “família 

estendida”, em que a cooperação se estenderia a não parentes. Em concomitância, teríamos a 

ação do altruísmo recíproco (tanto direto quanto indireto) com os mecanismos cognitivos, 

regulando as interações entre os indivíduos como, por exemplo, a habilidade de fala, teoria da 

mente e tipos de memória (Johnson & Earle, 2000).  

Podemos ainda considerar a variável competição, descrita por Frank (1998). Em seu 

livro Foundations of social evolution, os hominíneos que possuíam um grupo fortemente 

aparentado e competiam globalmente (pouca competição si) encontrariam um ambiente 
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amplamente favorável para a dispersão de indivíduos que tendessem a cooperar entre si. Esse 

cenário de alto grau de similaridade genética e competição global foi testado e corroborado em 

bactérias por Griffin et al. (2004) e a importância dessa variável também foi testada em 

humanos, pelo mesmo grupo de pesquisa, em 2006 (Griffin et al., 2006). 

 

Altruísmo e generosidade na doação de sangue 

Quando os estudos acerca dos componentes motivacionais para doação de sangue 

começaram, eles eram vistos como resultado de um ato de puro altruísmo. O pesquisador mais 

influente da época foi Titmuss que, em 1970, já defendia a doação de sangue não remunerada, 

dizendo que a mesma traria mais segurança para o receptor do sangue se a doação tivesse sido 

feita de maneira espontânea e altruísta.  

Culyer (1977) então, quis reavaliar a proposta de Titmuss, distinguindo altruísmo de 

generosidade. Sob essa nova perspectiva, eles acharam evidências que suportavam a hipótese 

de que não há altruísmo puro na doação (Farrugia, Penrod, & Bult, 2010; Wildman & 

Hollingsworth, 2009) e, apesar desta estar relacionada com fatores altruístas, ela sozinha não 

parece ser o suficiente para motivar a concretização do ato (Bednall & Bove, 2011; Gillespie & 

Hillyer, 2002; Weidmann & Klüter, 2013). Entretanto, alguns trabalhos ainda estão ligados à 

proposta de Titmuss e defendem a doação de caráter puramente altruísta (Campbell, Tan, & 

Boujaoude 2012). Além disso, o estágio de carreira, o tipo de doação e sexo são variáveis que 

podem estar modulando o processo de doação. 

Podemos ver que, ainda hoje, as motivações para a doação de sangue possuem diferentes 

interpretações na literatura. Entretanto, nosso trabalho irá analisá-los sob a luz da psicologia 

evolucionista. Sendo a doação de sangue um comportamento custoso, acreditamos que é parte 

de um processo dinâmico e complexo, no qual os componentes motivacionais podem variar e 

são passíveis de diferenças culturais.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Esse trabalho teve como objetivo investigar o perfil dos doadores de sangue com base 

em parâmetros sociodemográficos e socioeconômicos, além de investigar os componentes 

motivacionais para a doação e se eles se modificam, com base em parâmetros da história de 

vida do doador. 

 

3.2 Objetivos específicos  

1. Investigar como os estudos sobre os componentes motivacionais da doação de sangue vêm 

acontecendo no país nos últimos dez anos, além de verificar suas áreas de origem, tipos de 

abordagem, âmbito de publicação e enfoque (Artigo I – Revisão teórica). 

 

2. Identificar o perfil sociodemográfico dos doadores de um banco de sangue particular e 

comparar essas características com doadores de um banco de sangue público, além de verificar 

se o nível socioeconômico afeta a possibilidade da doação (Artigo II – Estudo empírico 1). 

 

3. Investigar se as motivações variam seu grau de importância de acordo com o estágio em que 

o doador se encontra. Ainda, se existe diferença de frequência nas categorias ajudar um familiar, 

um amigo ou um conhecido para a primeira doação. (Artigo III – Estudo empírico 2).  
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4 HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

4.1 Hipótese 1: O nível socioeconômico afeta a possibilidade da doação.   

  

4.1.1 Predição 1: De acordo com alguns resultados já encontrados em pesquisas anteriores, 

nossa predição é de que a maior parte dos doadores de sangue irão se encontrar nos níveis 

socioeconômicos mais altos.  

  

4.2 Hipótese 2: Há diferenças no perfil de doadores de sangue do banco de sangue público e 

do banco de sangue privado. 

 

4.2.1 Predição 2: Os doadores do banco de sangue privado possuem maior frequência de doação 

de doadores espontâneos e de doadores mulheres.  

 

4.3 Hipótese 3: A importância dada às motivações varia de acordo com alguns aspectos da 

história de vida do doador, como seu estágio de carreira (primeira vez ou repetição), tipo de 

doação (espontânea ou de reposição) e sexo. 

  

4.3.1 Predição 3: De acordo com alguns resultados já encontrados em pesquisas anteriores, 

nossa predição é de que doadores de primeira vez considerarão mais importantes motivações 

de caráter altruísta enquanto que os doadores de repetição considerarão mais importantes 

motivações de caráter egoísta.  

 

4.3.2 Predição 4: De acordo com alguns resultados já encontrados em pesquisas anteriores, 

nossa predição é de que doadores espontâneos considerarão mais importantes motivações de 

caráter altruísta enquanto que os doadores de reposição considerarão mais importantes 

motivações de caráter egoísta. 

 

4.3.3 Predição 5: De acordo com alguns resultados já encontrados em pesquisas anteriores, 

nossa predição é de que doadoras do sexo feminino considerarão mais importantes motivações 

de caráter altruísta enquanto que os doadores do sexo masculino considerarão mais importantes 

motivações de caráter egoísta. 
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4.4 Hipótese 4: O laço de parentesco ou de proximidade afeta a motivação para a doação.   

  

4.4.1 Predição 6: Doadores de primeira vez apresentarão como principal fator motivacional a 

doação dirigida a um parente, amigo ou conhecido que se encontrava em necessidade. 
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6 PUBLICAÇÃO I – REVISÃO TEÓRICA 

 

Doação de sangue no Brasil: uma revisão de produção científica no país dos últimos dez 
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Doação de sangue no Brasil: uma revisão sistemática de produção científica no país dos 

últimos dez anos 

Natália de Araújo Miranda Tasso¹ 

Fívia de Araújo Lopes¹ 

¹Programa de Pós-graduação em Psicobiologia, Laboratório de Evolução do Comportamento 

Humano - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil 

Resumo: A doação de sangue é um valioso objeto de estudo, tendo em vista que a maior parte 

dos países não possui um nível adequado de estoques nos seus bancos de sangue. O Brasil, por 

exemplo, ainda não possui uma taxa de doadores na população considerada ideal. Dessa forma, 

o desenvolvimento de pesquisas é importante no sentido de aumentar o número de doadores. 

Portanto, esse artigo teve como objetivo fazer um levantamento dos trabalhos que foram feitos 

nos últimos dez anos (janeiro de 2007 a dezembro de 2017) nas bases de pesquisa Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Google Scholar, US National Library of Medicine 

(PubMed), PsyNET e EBSCOHost. A partir da análise de 38 artigos, os resultados indicaram 

que há um baixo número de estudos sobre o tema. Os mesmos se encontram majoritariamente 

na área da saúde (aproximadamente 70% da amostra), são de natureza quantitativa e estão 

preocupados em oferecer estratégias para aumentar o número de doadores, mesmo que de forma 

vaga. A partir disso, sugerimos um maior investimento para realização de pesquisas com essa 

temática, principalmente para a área de humanas, a fim de incentivar o número de trabalhos 

produzidos. 

Palavras-chave: Cooperação. Motivação. Doação de sangue. Doadores de sangue. 

 

Blood donation in Brazil: a systematic review of scientific production in the country in 

the last decade 

 

Abstract: Blood donation is a valuable object of study, since most countries do not have an 

adequate stock in their blood banks. Brazil, for example, has a worrisome donor rate in its 

population. Thus, researches were developed with the purpose of increasing the number of 

donors. Therefore, this article aimed to make a survey of researches done in the last ten years 

(January 2007 to December 2017) in the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google 

Scholar, US National Library of Medicine (PubMed), PsyNET and EBSCOHost. From the 

analysis of 38 articles, the results indicated that there are few studies on the subject, the majority 

of which are in the health area (approximately 70% of the sample), and are of a quantitative 
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nature, concerned with offering strategies to increase the number of donors, even if in a vague 

way. From this, we suggest a greater investment to carry out researches with this theme, mainly 

for the humanities field, in order to encourage the number of works produced. 

Keywords: Cooperation. Motivation. Blood donation. Blood donors. 

 

Donación de sangre en Brasil: una revisión sistemática de la producción científica en el 

país en la última década 

 

Resumen: La donación de sangre es un valioso objeto de estudio, teniendo en cuenta que la 

mayoría de los países no tienen un nivel adecuado de stocks en sus bancos de sangre. Brasil, 

por ejemplo, tiene una tasa de donantes en la población considerada preocupante. De esta forma, 

el desarrollo de investigaciones es importante para aumentar el número de donantes. Por lo 

tanto, este artículo tuvo como objetivo hacer un levantamiento de los trabajos que se realizaron 

en los últimos diez años (enero de 2007 a diciembre de 2017) en las bases de investigación 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Google Scholar, US National Library of 

Medicine (PubMed), PsyNET y EBSCOHost. A partir del análisis de 38 artículos, los resultados 

indicaron que hay un bajo número de estudios sobre el tema. Los mismos se encuentran 

mayoritariamente en el área de la salud (aproximadamente el 70% de la muestra), son de 

naturaleza cuantitativa y están preocupados en ofrecer estrategias para aumentar el número de 

donantes, aunque de forma vaga. A partir de eso, sugerimos una mayor inversión para realizar 

investigaciones con esa temática, principalmente para el área de humanas, a fin de incentivar el 

número de trabajos producidos. 

Palabras clave: Cooperación. Motivación. La donación de sangre. Donaciones de sangre 

 

A doação de sangue é um processo que consiste na doação do tecido sanguíneo sem 

maiores prejuízos ao doador e, ao pensarmos no tempo de vida da espécie humana, podemos 

ver que se trata de um comportamento recente.  

Por meio de um apanhado histórico, observamos que o sangue sempre teve sua 

importância destacada na trajetória da medicina (Sampaio, 2013). Dentro dessa perspectiva, 

podemos dizer que a transfusão de sangue teve duas fases: uma empírica, que data até 1900, e 

uma científica, de 1900 em diante. Por volta de 1800, James Blundell era um médico que tinha 

interesse em realizar transfusões de sangue para salvar a vida de mulheres que sofriam de 

hemorragia pós-parto. Na sua prática, ele utilizava sangue de animais, o que fazia a sua taxa de 
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sucesso ser muito baixa. Com o tempo, se parou de usar sangue proveniente de outros animais, 

porém as transfusões ainda causavam muitas mortes, devido à falta de higiene e de 

conhecimento acerca dos grupos sanguíneos, ou seja, da necessidade do doador e do receptor 

serem compatíveis (Junqueira, Rosenblit, & Hamerschlak, 2005).  

Outra dificuldade encontrada dizia respeito ao fato de que não era possível armazenar 

sangue coletado, pois não se tinha conhecimento de anticoagulantes (Sampaio, 2013). Foi 

somente no início do século XX que se iniciaram as descobertas dos grupos sanguíneos e, mais 

tarde, do fator Rh. Karl Landsteiner descreveu os grupos ABO e, em 1940, ele e Wiener 

elucidaram o fator Rh. Foi somente com a melhora das condições de asseio, a descoberta dos 

anticoagulantes e do entendimento sobre o funcionamento da compatibilidade doador/receptor 

que a doação de sangue começou a se popularizar, mesmo que ainda oferecendo riscos ao 

indivíduo, como a possibilidade de contágio de doenças, sendo assim um comportamento 

custoso (Sampaio, 2013). 

Voltando nosso olhar apenas para o Brasil, tivemos uma iniciativa importante do Banco 

de Sangue do Distrito Federal, através da lei nº 1075, de 27 de março de 1950, que dispunha 

sobre a doação voluntária de sangue (Junqueira et al., 2009). Isso porque começaram a surgir 

dúvidas quanto à qualidade do sangue que vinha sendo coletado, tendo em vista que altos 

índices de contaminação sanguínea, principalmente em função da contaminação com a doença 

de Chagas transfusional, acabaram gerando grande insatisfação social (Santos, Moraes, & 

Coelho, 1992). Mesmo assim, ainda havia doações pagas no país.  

Foi somente em 1980, com o rápido aumento de casos de AIDS (conhecida na época 

como o grande medo social) que a população exigiu maior rigorosidade no controle de 

qualidade do serviço de hemoterapia oferecido. Foi a partir desse episódio que os rumos da 

política nacional de doação de sangue foram tomados e permanecem até hoje. Como resultado 

disso, uma das medidas tomadas foi o fim da doação remunerada, com o estado de São Paulo 

sendo o primeiro a abolir a prática, ainda no ano de 1980 (Luz, 1991).  

A intenção dessa medida era fazer uma filtragem inicial dos doadores por meio de sua 

principal motivação para doar, pois se imaginou que, ao tirar o benefício pecuniário, quem fosse 

doar o faria por meio de ato de generosidade. Com o passar dos anos, todos os estados 

começaram a aderir essa diretriz, até que, em 2001, foi criada uma lei que cobriu todo o 

território nacional, tendo como objetivo homogeneizar o processo, primando por um padrão de 

qualidade mínimo da hemoterapia em todo país.  

Podemos ver que a ideia de tratar a ação como um ato de altruísmo permaneceu, como 

mostrado no trecho da lei nº 10.205, de março de 2001: diz “utilização exclusiva da doação 
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voluntária, não remunerada, do sangue, cabendo ao poder público estimulá-la como ato 

relevante de solidariedade humana e compromisso social”. Atualmente, vivemos em uma 

sociedade que evidencia a responsabilidade social (Goubeia, dos Santos, Athayde, de Souza, & 

da Silva Gusmão, 2014). Porém, mesmo com essa ideia de apelo social e com o parágrafo da 

lei que pede para estimular a população a fim de recrutar doadores, dados da OMS mostram 

que a situação dos bancos de sangue ao redor do mundo é preocupante, inclusive em nosso país. 

No Brasil, por exemplo, a taxa de doadores dentro da população variou em torno de 1,6% 

(Ministério da Saúde, 2018) durante o ano de 2016, quando o nível satisfatório seria entre 3 e 

5% (OMS, 2017). A falta de um nível ótimo de estoques de sangue em um país é alarmante, 

pois significa que a saúde da população está em perigo, não só para questões medicinais 

cotidianas, como também no caso de episódios de calamidades públicas, que acarretariam um 

verdadeiro caos (Rodrigues & Reibnitz, 2011).  

De maneira geral, com o aperfeiçoamento das técnicas e das ferramentas utilizadas, em 

boa parte dos países, a doação de sangue não se configura mais como um comportamento que 

oferece risco à saúde do doador, mas ainda assim é um comportamento custoso, levando em 

consideração que ainda há necessidade de aumentar os números de doação mesmo em regiões 

nas quais se espera que haja acesso à informação e condições adequadas para o processo.  

Hodiernamente, países com alta distribuição de renda possuem a média da taxa de 

doação de sangue nove vezes mais alta do que países com baixa distribuição de renda (OMS, 

2017). Isso ocorre por diversos fatores. Primeiramente, quanto mais desigual for a distribuição 

de renda de um país, mais precário será seu sistema de saúde (Whitehead, Dahlgren, & Evans, 

2001). Na República dos Camarões, por exemplo, essa precariedade leva a população a crer 

que pode ser alvo de transmissão de doenças infectocontagiosas (Koster & Hassal, 2011). 

Lownik, Riley, Konstenius, Riley, & McCullough (2012) apontam que outros motivos relatados 

são a falta de informação acerca do processo de doação, medo e até mesmo incapacidade de 

converter a vontade de doar em ação. Países como Índia e Barbados, por exemplo, demonstram 

sua preocupação com essa temática investindo em estudos que visam o aumento do número de 

doadores (Atherley et al., 2016; Gallaher, Mulima, Kopp, Shores & Charles, 2017; Kurup et 

al., 2017). Entretanto, mesmo em lugares com sistemas de saúde adequados, ainda assim as 

taxas não são ideias (Lacetera & Macis, 2010; Volken et al., 2013).  

Inicialmente, a doação de sangue foi analisada como um ato puro de altruísmo. Titmuss 

(1970) defendia que a doação de sangue não deveria ser remunerada, pois, dessa forma, o 

sangue seria mais seguro, já que a doação voluntária envolveria uma base de caráter altruísta, 
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enquanto que o sangue doado na espera de uma recompensa financeira poderia atrair doadores 

envolvidos em comportamentos considerados de risco para a qualidade do mesmo.  

Culyer (1977) então quis reavaliar a proposta de Titmuss, distinguindo altruísmo de 

generosidade. Sob essa nova perspectiva, eles acharam evidências que suportavam a hipótese 

de que não há altruísmo puro na doação (Farrugia et al., 2010; Wildman & Hollingsworth, 

2009) e, apesar desta estar relacionada com fatores altruístas, ela sozinha não parece ser o 

suficiente para motivar a concretização do ato (Bednall & Bove, 2011; Gillespie & Hillyer, 

2002; Weidmann & Klüter, 2013). Entretanto, alguns trabalhos ainda estão muito ligados à 

proposta de Titmuss e defendem a doação de caráter altruísta (Campbell,2012), inclusive a 

Organização Mundial da Saúde apoia essa compreensão e é por isso que ela desencoraja o 

pagamento monetário (Wildman & Hollingsworth, 2009).  

Há também estudos em relação às estratégias de captação de doadores por meio de 

marketing social (Barboza & Costa, 2014). Outros trabalhos, como o de Pereira e Bastos (2009), 

focam nos incentivos oferecidos aos doadores por meio de análises de Projetos de Lei 

desenvolvidos pelo Congresso Nacional. A partir do que foi dito, podemos ver que a captação 

de doadores de sangue possui diferentes linhas de pesquisa na literatura e isso influencia 

diretamente qual estratégia será adotada para atrair doadores. 

Portanto, tendo em vista a importância da doação de sangue por meio desse breve 

panorama histórico, do cenário atual e da forma como vem sendo estudada, o presente artigo 

teve como objetivo fazer uma revisão sistemática de literatura acerca dos trabalhos que vêm 

sendo realizados no Brasil, a fim de explorar como os estudos estão sendo feitos no país, 

fornecendo uma visão geral do que foi feito nos últimos dez anos e provendo alicerces para 

trabalhos futuros. 

 

Método 

Foi feito um levantamento de artigos sobre doação de sangue que tivessem aspectos 

motivacionais atrelados ao tema. As bases de dados selecionadas foram Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), Google Scholar, US National Library of Medicine (PubMed) e 

PsyNET, essa última acessada por meio da EBSCOHost (http://search.ebscohost.com/). 

Para a seleção de trabalhos nas bases de dados, foram utilizadas as seguintes palavras-

chave: blood donors and motivation. Limitamos o período de busca à última década, ou seja, 

de 2007 a 2017. Tendo em vista que nosso objetivo era dar um panorama geral de como o 

assunto tem sido estudado no Brasil nos últimos tempos, foram selecionados apenas trabalhos 



 

28 
 

realizados no país, mas sua publicação poderia ser em outro idioma, inclusive fazendo parte de 

uma revista interacional. 

Como resultado inicial, foram encontrados 863 artigos, distribuídos da seguinte forma: 

16 na SciELO, 427 no Google Scholar, 210 na PubMed, 22 na PsyNET e 188 no EBSCOhost. 

Após essa triagem inicial, foi feita a leitura dos resumos para verificar se os trabalhos se 

encaixavam na temática proposta. Através desse critério, excluímos qualquer estudo que focava 

no processo de doação de sangue de maneira estritamente biomédica, ou seja, que apenas 

consideravam o processo sob uma perspectiva clínica, analisando existência de patógenos no 

sangue, qualidade das plaquetas, etc. Por fim, dos 863 artigos encontrados inicialmente, 38 se 

encaixaram em nossa análise e o restante foi excluído. O resultado final da distribuição de 

artigos de acordo com a base de dados foi: 10 na SciELO, 20 no Google Scholar, 5 na PubMed, 

1 na PsyNET e 2 no EBSCOhost.  

Esses trabalhos foram analisados quanto: ao seu ano de publicação, ao âmbito (nacional 

ou internacional), ao tipo de estudo (empírico ou teórico), à área de conhecimento e ao enfoque. 

 

Resultados e discussão 

Com o intuito de verificar como as publicações se distribuíram ao longo da década, 

realizamos uma análise de distribuição de frequência dos artigos de acordo com seu ano de 

publicação (n = 38) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Frequência de artigos publicados na última década (2007 a 2017) por ano. 

Analisando o gráfico, podemos perceber dois anos em que houve um pico de 

publicações de trabalhos sobre o tema. Os anos de 2010 e 2012 tiveram o maior número de 

trabalhos publicados acerca do assunto: sete e seis artigos, respectivamente. Por outro lado, 
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2007 e 2009 tiveram apenas um trabalho na área. Vemos ainda uma queda, a partir do ano de 

2015 até o presente momento, terminando no ano de 2017, no qual não foi apresentado nenhum 

trabalho (até o momento do levantamento bibliográfico). Assim como encontrado na revisão 

bibliográfica de Rodrigues & Reibnitz (2011), foi observado um baixo interesse na temática 

como um todo, tendo em vista que a média de trabalhos foi algo em torno de quatro artigos por 

ano.  

Outra análise feita foi quanto ao seu âmbito: nacional ou internacional. Dos 38 artigos 

analisados, 25 (65,8%) eram nacionais e 13 (34,2%) estavam em revistas internacionais. 

Relacionando isso ao ano de publicação, podemos ver que apesar de poucas, as publicações 

internacionais se mantiveram constantes ao longo dos anos: 2008 (n = 1), 2010 (n = 3), 2011 (n 

= 2), 2012 (n = 2), 2014 (n = 1), 2015 (n = 2) e 2016 (n = 2). Enquanto que nacionalmente, 

2012 (n = 4), 2013 (n = 5) e 2014 (n = 4) representaram um pouco mais que a metade de todas 

as publicações nacionais ao longo dessa década, o que indica um maior interesse pela área 

nesses anos (Figura 2). 

 

Figura 2. Frequência de artigos publicados na última década (2007 a 2017) de acordo com seu âmbito de 

publicação. 

Mais um critério utilizado neste artigo foi quanto à natureza do estudo. Nesse sentido, 

encontramos três tipos de estudos: empíricos com natureza quantitativa (n = 21), empíricos com 

natureza qualitativa (n = 10) e estudos teóricos (n = 4). Além disso, tivemos estudos de 

abordagem mista, ou seja, que mesclavam a abordagem qualitativa com a quantitativa (n = 3). 

Podemos perceber uma predominância de estudos do tipo quantitativo (55,3% da amostra).  
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Seguindo com as análises, foi feita uma identificação da área de conhecimento. Foram 

identificadas sete áreas: Enfermagem (n = 8), Saúde Pública (n = 8), Medicina (n = 10), 

Multidisciplinar (n = 9), Psicologia (n = 1), Administração (n = 1) e Ciência da Computação (n 

= 1). Considerando Enfermagem, Saúde Pública e Medicina como um grande bloco ligado à 

área biomédica, podemos considerar que esse tema interessa, majoritariamente, pesquisadores 

ligados à área da saúde (n = 26), até porque os artigos encontrados em revistas consideradas 

multidisciplinares eram, em sua grande maioria, de estudantes de cursos de enfermagem e 

medicina.  

Esses estudos, em geral, se preocupavam em aplicações de questionários em bancos de 

sangue, com o intuito de fazer uma descrição da população doadora de sangue e quais as suas 

motivações. Um estudo em particular mostrou interesse nas pessoas que eram inaptas a doar 

sangue, focando em características demográficas e epidemiológicas pelas quais eles não podiam 

doar (Reuter et al., 2010). Além da caracterização dessas populações, também havia trabalhos 

sobre estratégias de recrutamento como, por exemplo, oferecimento de teste de HIV para os 

doadores em períodos específicos do ano (Truong et al., 2015). 

Apesar de serem poucos artigos de outras áreas, vale a pena um olhar mais detalhado 

sobre os trabalhos. O artigo encontrado na revista de Psicologia se preocupava em discutir seus 

achados sob a luz da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2003), o artigo de 

Administração estava interessado no comportamento do consumidor frente uma estratégia de 

marketing social a partir de uma abordagem qualitativa (Laval & Pinto, 2007) e o artigo de 

Ciência da Computação se preocupou com a criação de um aplicativo dentro de uma plataforma 

chamada OpenSocial, a fim de mostrar a possibilidade dos usuários saberem quando alguém 

está precisando de uma doação de sangue de forma mais específica (Pinto, Costa, Lustosa Filho 

& Moura, 2012).  

Por fim, os artigos foram avaliados quanto ao seu enfoque: descritivo, quando se 

limitava a fazer uma descrição da amostra; estratégico, quando se propunha a incentivar ações 

para aumentar o número de doadores; educativo, quando envolvia a criação de conhecimento 

acerca do tema e/ou estimulava ações educativas para com a comunidade em geral sobre a 

doação de sangue; tecnológico, quando propunha uma solução com base em aparatos 

tecnológicos. Tivemos artigos descritivos (n = 6), educativos (n = 2) e estratégicos (n = 1), 

porém a maioria se mostrou uma mistura de dois enfoques. Houve artigos que não apenas 

limitavam a amostra, mas também propunham ações, ou seja, descritivos/estratégicos (n = 22), 

outros que descreviam suas amostras e mostravam possíveis ações cidadãs para serem aplicadas 

na comunidade, ou seja, descritivos/educativos (n = 6) e, por fim, aqueles que abordaram o 
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tema reunindo informações e propondo uma solução baseada em tecnologia (n = 1). Com isso, 

podemos observar que a maior parte dos estudos se interessa em fazer uma descrição da 

amostra, o que é importante para trabalhos futuros os quais visem fazer um retrato da população 

brasileira doadora de sangue de maneira geral, assim possibilitando comparações interculturais.  

 

Considerações finais 

Os dados mostraram que, de maneira geral, há um baixo interesse pela temática da 

doação e sangue. Contudo, se consideramos o baixo número de artigos publicados na última 

década, uma porcentagem considerável foi publicada no exterior (34,2%) e de forma quase 

constante. Os artigos estão, em sua maioria, na área biomédica, são de natureza quantitativa 

(baseados na aplicação de questionários) e preocupados em fazer a descrição da população 

doadora de sangue ao mesmo tempo em que oferecem estratégias para aumentar o número de 

doadores.  

Essas estratégias, entretanto, são vagas. Com exceção do artigo que trata de 

aplicabilidade de estratégias por meio do marketing (Laval & Pinto, 2007), os estudos 

encontrados falam sobre focar esforços em determinadas parcelas sociais, a fim de aumentar o 

número de doadores, mas não discute como isso ocorreria na prática. O provável motivo é que 

a maioria dos artigos vem da área da saúde. Uma aposta para aplicar esses resultados seria a 

multidisciplinaridade entre a área da biomédica com a administração, campo esse conhecido 

como economia comportamental. 

Assim como na revisão bibliográfica feita entre os anos de 2000 a 2009 por Rodrigues 

& Reibnitz (2011), não foi encontrada nenhuma revista online que tratasse especificamente 

sobre o assunto, dificultando a troca de experiências sobre o tema entre os pesquisadores e 

limitando o acesso dos hemocentros aos resultados das pesquisas. Essa falta de espaço próprio 

para publicações desse tipo pode ser um dos motivos pelo qual há um baixo interesse no 

investimento em pesquisas desse cunho no Brasil. As pesquisas acerca da doação de sangue 

giram muito mais em torno de aspectos clínicos, já que, dos 863 artigos filtrados inicialmente, 

quase 96% eram limitados a questões técnicas. 

Além disso, é importante ressaltar que nenhum estudo trazia aspectos motivacionais sob 

uma visão evolucionista. As pesquisas parecem apenas levar em consideração teorias da área 

da psicologia ao estudar motivação em humanos, como a Pirâmide de Maslow (1970) e a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2003). A área da psicobiologia, por exemplo, 

acredita que os gatilhos que motivam a doação de sangue estão na base da nossa história 

evolutiva e acrescentar isso aos estudos sobre o tema só iria enriquecer as questões 
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metodológicas e discussões dos resultados. Essa visão, atrelada aos conhecimentos 

provenientes do marketing social deverá nos trazer resultados mais refinados e tangíveis de 

aplicação.  

Por fim, evidenciamos a importância de haver mais estudos sobre a doação de sangue, 

com o propósito de ampliar os resultados aqui encontrados. Para isso, vê-se a necessidade de 

apoio das instituições de fomento em prol de estudos sobre essa temática, principalmente no 

que diz respeito a área de psicologia, já que se trata de um comportamento humano. Além disso, 

há a necessidade de que as revistas da área da saúde que tratam exclusivamente sobre o tema 

possam abrir espaço para pesquisas de outras áreas, como a de humanas, por exemplo. Dessa 

forma, tratando o assunto sob uma perspectiva interdisciplinar teremos como apostar em uma 

forma de aumentar efetivamente o número de doadores, somando visibilidade do assunto no 

nosso país e, posteriormente, no mundo. 

 

Referências  

Atherley, A., Taylor, C. G., Whittington, A., & Jonker, C. (2016). Knowledge, attitudes and 

practices towards blood donation in Barbados. Transfusion Medicine, 26(6), 415-421. 

Beal, R. W., & Aken, W. G. (1992). Gift or good? A contemporary examination of the voluntary 

and commercial aspects of blood donation. Vox Sanguinis, 63(1), 1-5. 

Bednall, T. C., & Bove, L. L. (2011). Donating blood: a meta-analytic review of self-reported 

motivators and deterrents. Transfusion Medicine Reviews, 25(4), 317-334.  

Campbell, A. V., Tan, C., & Boujaoude, F. E. (2012). The ethics of blood donation: Does 

altruism suffice? Biologicals, 40(3), 170-172. 

Culyer, A. J. (1977). Blood and altruism: an economic review. Institute of Social and Economic 

Research. Department of Economics and Related Studies. University of York. 

Dobzhansky, T. (1973). Except in the Light of Evolution. The American Biology Teacher.  

Farrugia, A., Penrod, J., & Bult, J. M. (2010). Payment, compensation and replacement–the 

ethics and motivation of blood and plasma donation. Vox Sanguinis, 99(3), 202-211. 

Frank, S. A. (1998). Foundations of social evolution (1a ed.). Nova Jérsia: Princeton University 

Press. 



 

33 
 

Gallaher, J. R., Mulima, G., Kopp, D., Shores, C. G., & Charles, A. G. (2017). Consequences 

of centralised blood bank policies in sub-Saharan Africa. The Lancet Global Health, 5(2), 

e131-e132. 

Gillespie, T. W., & Hillyer, C. D. (2002). Blood donors and factors impacting the blood 

donation decision. Transfusion Medicine Reviews, 16(2), 115-130.  

Goubeia, V. V., dos Santos, W. S., Athayde, R. A. A., de Souza, R. V. L., & da Silva Gusmão, 

E. É. (2014). Valores, altruísmo e comportamentos de ajuda: comparando doadores e não 

doadores de sangue. Psico, 45(2), 209-218.  

Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de 

uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431-443.  

Johnson, A. W; Earle, T. (2000). The evolution of human societies: from foraging group to 

agrarian state (2a ed.), Stanford: Stanford University Press. 

Junqueira, P. C., Rosenblit, J., & Hamerschlak, N. (2005). History of Brazilian hemotherapy. 

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, 27(3), 201-207.  

Junqueira, P. C.; Hamerschlak, N.; Rosenblit, J. (2009). Hemoterapia Clínica. São Paulo: 

Rocca. 

Koster, J., & Hassall, O. W. (2011). Attitudes towards blood donation and transfusion in 

Bamenda, Republic of Cameroon. Transfusion Medicine, 21(5), 301-307.  

Kurup, A., Jha, A., Sahu, S., Sindhu, K. N. C., Bhatt, A., & Oommen, A. M. (2016). Voluntary 

blood donation in a rural block of Vellore, South India: A knowledge, attitude and practice 

study. CHRISMED Journal of Health and Research, 3(2), 123. 

Lacetera, N., & Macis, M. (2010). Do all material incentives for pro-social activities backfire? 

The response to cash and non-cash incentives for blood donations. Journal of Economic 

Psychology, 31(4), 738-748. 

Laval, J. M., & Pinto, A. C. S. (2007). O comportamento do consumidor no marketing social e 

a necessidade da doação de sangue: Hemocentro Regional de Juiz de Fora–Fundação 

HEMOMINAS. Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery, 3, 1-21. 



 

34 
 

Lei n. 10.205, de 21 de março de 2001. Regulamenta o § 4o do art. 199 da Constituição Federal, 

relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus 

componentes e derivados, estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução 

adequada dessas atividades, e dá outras providências. Recuperado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10205.htm 

Lownik, E., Riley, E., Konstenius, T., Riley, W., & McCullough, J. (2012). Knowledge, 

attitudes and practices surveys of blood donation in developing countries. Vox sanguinis, 

103(1), 64-74. 

Luz, M. T. (1991). Notas sobre as políticas de saúde no Brasil de" Transição Democrática": 

anos 80. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 1(1), 77-96. 

Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality (Vol. 2, pp. 1887-1904). New York: Harper 

& Row. 

Ministério da Saúde (2018, março). Ministério da Saúde convoca população para doar sangue. 

Recuperado de http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42673-ministerio-da-

saude-convoca-populacao-para-doar-sangue 

Nowak, M. A. (2011). Super cooperators: Altruism, evolution, and why we need each other to 

succeed. Nova Iorque: FREE PRESS. 

Organização Mundial da saúde (2017, junho). 10 facts on blood transfusion. Recuperado de 

http://www.who.int/features/factfiles/blood_transfusion/en/ 

Pinto, J. P., Costa, R. D., Lustosa Filho, J. A., & Moura, Í. (2012). Um aplicativo social para 

localização de doadores e receptores de sangue utilizando a plataforma OpenSocial. Revista 

Brasileira de Computação Aplicada, 4(1), 12-24. 

Reuter, C. P., Pereira, C., Renner, J. D. P., Burgos, M. S., Reuter, É. M., Meinhardt, F. P., & 

Horta, J. A. (2010). Características demográficas e epidemiológicas de doadores aptos e 

inaptos clinicamente em um banco de sangue regional de Santa Cruz do Sul-RS. Cinergis, 

11(2), 35-41 

Rodrigues, R. S. M., & Reibnitz, K. S. (2011). Estratégias de captação de doadores de sangue: 

uma revisão integrativa da literatura. Texto e Contexto Enfermagem, 20(2), 384. 



 

35 
 

Santos, L. A., Moraes, C., & Coelho, V. S. P. (1992). Os anos 80: a politização do sangue. 

Physis: Revista de Saúde Coletiva, 2(1), 107-149. 

Sober, E., & Wilson, D. S. (2000). Summary of: Unto others. The evolution and psychology of 

unselfish behavior. Journal of Consciousness Studies, 7(1-2), 185-206. 

Técnico em Hemoterapia: Livro texto. (2013) (1st ed., pp. 7-10). Brasília. Retrieved from 

http://www.hemocentro.unicamp.br/dbarquivos/tecnico_em_hemterapia_livro_texto_minis

terio_saude_2013.pdf 

Titmuss, R. M. (1970). The gift relationship: From human blood to social policy. Londres: 

George Alien & Unwin Ltd. 

Trivers, R. L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. The Quarterly review of biology, 

46(1), 35-57.  

Truong, H. H. M., Blatyta, P. F., Santos, F. M., Montebello, S., Esposti, S. P., Hangai, F. N., ... 

& Gonçalez, T. T. (2015). Blood Donor Test-Seeking Motivation and Prior HIV Testing 

Experiences in São Paulo, Brazil. AIDS and Behavior, 19(9), 1574-1578. 

Volken, T., Weidmann, C., Bart, T., Fischer, Y., Klüter, H., & Rüesch, P. (2013). Individual 

characteristics associated with blood donation: A cross-national comparison of the German 

and Swiss population between 1994 and 2010. Transfusion Medicine and Hemotherapy, 

40(2), 133-138. 

Weidmann, C., & Klüter, H. (2013). Blood collection and donor motivation in Germany. ISBT 

Science Series, 8(1), 238-241.  

Whitehead, M., Dahlgren, G., & Evans, T. (2001). Equity and health sector reforms: can low-

income countries escape the medical poverty trap? The Lancet, 358(9284), 833-836. 

Wildman, J., & Hollingsworth, B. (2009). Blood donation and the nature of altruism. Journal 

of Health Economics, 28(2), 492-503.  

Williams, G. C. (1997). Adaptation and natural selection (p. 93). Princeton University Press. 

United States 



 

36 
 

Wilson, D. S. (1975). A theory of group selection. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 72(1), 143-146. 

Wright, R. (1996). O Animal Moral. (1 ed.). Rio de Janeiro: Campus. 

 

 



 

37 
 

7 PUBLICAÇÃO II – ESTUDO EMPÍRICO 1 

 

Perfil sociodemográfico dos doadores de um centro de doação de sangue de Natal/RN, 

Brasil 

 

Autores: 

Natália de Araújo Miranda Tasso¹ 

Felipe Nalon Castro¹ 

Fívia de Araújo Lopes¹ 

 

¹Laboratório de Evolução do Comportamento Humano – Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal/RN, Brasil  

 

 

 

 

 

 

Periódico: Vox Sanguinis. 

Classificação do periódico no QUALIS em 2016: A2 (Área de avaliação: Interdisciplinar). 

Status da publicação: A ser submetido. 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Perfil sociodemográfico dos doadores de dois centros de doação de sangue de Natal/RN, 

Brasil 

¹Natália de Araújo Miranda Tasso 

¹Felipe Nalon Castro 

 1Fívia de Araújo Lopes 

 

¹Programa de Pós-graduação em Psicobiologia, Laboratório de Evolução do Comportamento 

Humano - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil 

 

Resumo: A dificuldade dos hemocentros em manter níveis adequados de estoque de sangue em 

países com média e baixa distribuição de renda coloca a vida das pessoas em risco. Sendo assim, 

ampliar os conhecimentos sobre o perfil sociodemográfico e socioeconômico do doador pode 

trazer informações relevantes sobre o recrutamento e as estratégias de retenção utilizadas. Esse 

estudo visou comparar o perfil dos doadores de um banco de sangue particular e um público, 

baseado em suas características sociodemográficas e investigar como está a representatividade 

dos níveis socioeconômicos entre os doadores do banco de sangue privado em um hemocentro 

em Natal, cidade do Nordeste do Brasil. Os doadores foram recrutados no banco privado (2017) 

e público (2012) após a doação. Os dados foram coletados através de questionários sobre 

informações sociodemográficas e sobre a trajetória do doador no comportamento de doar 

sangue. Ambos os dados foram analisados por estatística descritiva e analisados com um teste 

qui-quadrado. Em ambas as amostras houve prevalência de doadores do sexo masculino (em 

torno de 70%), a faixa etária prevalente foi entre 18-42 anos (em torno de 75%), mais de metade 

da amostra possuía pelo menos “Médio completo / Superior incompleto”, prevalência de 

doadores de repetição (em torno de 75%), católico ou protestante (cerca de 60% da amostra) e 

quase metade da amostra possuía o grupo sanguíneo O (46.7%). A principal diferença entre as 

duas amostras estava no tipo de doação: o banco de sangue público possuía quase metade das 

suas doações como sendo de reposição. Fatores socioeconômicos parecem estar fortemente 

associados à tomada de decisão de doar ou não sangue. Investir para melhorar o HDI do país 

pode ser uma forma indireta de aumentar os números de doadores. 

 

Palavras-chave: Doação de sangue. Doadores de sangue. Características sociodemográficas. 

Características socioeconômicas. 
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A problemática de baixos estoques nos bancos de sangue é atual e presente em grande 

parte dos países. De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde (2017), cerca 

de 112.5 milhões de unidades de sangue são coletadas no mundo anualmente. Entretanto, 47% 

desse número tem sua origem em países com alta taxa de distribuição de renda, onde apenas 

19% da população do mundo vive. Em outras palavras, mais de 80% da população do mundo 

utiliza essa outra metade de sangue coletado. Esses números mostram porque muitos países 

ainda não possuem taxas mínimas de doações para suprir sua própria demanda.  

No Brasil, por exemplo, cerca de 1,6% da população doou sangue durante 2016 

(Ministério da Saúde, 2018). Segundo a OMS (2017), o ideal seria ter entre 3 e 5% da população 

como doadora. Esses dados indicam que é importante estudar o contexto da doação de sangue 

em países com distribuição de renda média ou baixa, a fim de aumentar o número de doações. 

Coletando informações sobre o perfil do doador, torna-se possível prover dados para serem 

usados no desenvolvimento de estratégias de marketing para recrutamento e retenção de 

doadores.    

O Brasil tem uma taxa significativa de desigualdade social (coeficiente de Gini de 0,55 

em 2012), o que se manifesta, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP, 2015), com mais de 26% da população encontrando-se nos níveis socioeconômicos 

mais baixos (D&E) e, na região Nordeste, essa porcentagem sobe para 47%.  

Outro dado relevante diz respeito às taxas de doação em relação à distribuição de renda 

dos países. Nos países de alta distribuição de renda, a média da taxa de doação é de 32,1 

doadores a cada 1000 pessoas. Nos países de média distribuição de renda (Brasil, por exemplo), 

a taxa vai para 7,8 a cada 1000 e em países de baixa distribuição de renda, esse valor cai para 

4,6 a cada 1000 (OMS, 2017). Os dados da OMS, associados aos dados da ABEP, indicam que 

a desigualdade social parece ser um fator relevante nas discussões sobre doação de sangue.  

Existem estudos que mostram que o status socioeconômico do indivíduo pode modelar 

seu comportamento (Kraus, Piff, Mendoza-Denton, Rheinschmidt, & Keltner, 2012). Esse fator 

também deve ter seu peso na decisão de se tornar um doador ou não. O estudo de Alessandrini 

(2007), por exemplo, encontrou uma correlação positiva entre doadores e nível socioeconômico 

em homens. Carneiro-Proietti et al. (2010) relataram ter encontrado a maioria dos doadores com 

ensino superior. Assim, nosso primeiro objetivo foi comparar o perfil de doadores de sangue de 

bancos de sangue públicos e privados com base em suas características sociodemográficas. 

Durante as últimas décadas, muitos países têm trocado seu processo de doação sangue 

de remunerados para não-remunerados (Atherley, Taylor, Whittington, & Jonker, 2016; 

Carneiro-Proietti et al., 2010; Sachdev et al., 2016). A própria OMS (2017) desencoraja a 
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retribuição monetária e menciona que o cenário ideal para os países é que as doações sejam 

regulares, voluntárias e não pagas. 

Após o ano de 1980, no Brasil, quando se verificou que o sangue coletado não estava 

atingindo os critérios mínimos de qualidade, a doação de sangue como serviço pago foi proibida 

por lei (Junqueira, Rosenblit, & Hamerschlak, 2005). Desde então, o país está, provavelmente, 

passando por uma mudança de perfil de doador, o que ainda não é possível determinar devido 

à ausência de um banco de dados nacional, dificultando a verificação dessa mudança e, ao 

mesmo tempo, o desenvolvimento de pesquisas a nível longitudinal. 

Atualmente, o Brasil possui centros de sangue públicos e privados. Apesar de não ser 

possível comparar o perfil dos doadores atuais com o perfil dos doadores antes de 1980, 

acreditamos que a ausência de recompensa financeira possa ter desencorajado doações 

espontâneas entre pessoas que se encontram nas classes socioeconômicas mais baixas, 

especialmente em hemocentros privados, já que as doações do banco de sangue privado são 

direcionadas para hospitais privados. 

Além disso, em países de distribuição de renda média ou baixa, um menor número de 

pessoas tem acesso à educação e serviços de saúde de qualidade (Marmot et al., 2008). A falta 

de conhecimento sobre o processo de doação e condições gerais precárias de saúde podem 

resultar na impossibilidade de doar (Bednall & Bove, 2011). Portanto, nosso segundo objetivo 

foi investigar a frequência dos níveis socioeconômicos no hemocentro. Acreditamos que, apesar 

de mais da metade da população de Natal estar nas camadas socioeconômicas mais baixas, 

encontraremos um número maior de doadores economicamente privilegiados no banco de 

sangue privado.  

Com base no que foi dito, podemos observar que é relevante descrever e investigar 

populações que vivem em países de média e baixa distribuição de renda. Este trabalho teve 

como foco doadores de um banco de sangue de Natal, cidade localizada no Nordeste do Brasil. 

Inicialmente, pretendemos fazer um estudo comparativo, descrevendo os aspectos 

sociodemográficos dos bancos de sangue públicos e privados e investigar se eles diferem entre 

si quanto a frequência de estágio de doação (doador pela primeira vez ou doador de repetição), 

idade, grau de escolaridade, entre outros. Além disso, pretendemos verificar como os níveis 

socioeconômicos estão distribuídos entre os doadores de sangue do hemocentro privado. Por 

fim, pretendemos oferecer linhas de base para futuras análises e a possibilidade de realização 

de estudos longitudinais. 
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Materiais e métodos 

 

Delineamento da pesquisa 

Este estudo tem uma abordagem transversal, desenvolvida com doadores de sangue de 

dois bancos de sangue em Natal. A amostra de 2012 foi coletada por Freire (2012) em um banco 

de sangue público (Hemonorte) enquanto nossa amostra foi coletada em um banco de sangue 

privado (Hemovida), entre o período de agosto e dezembro de 2017. O trabalho foi aprovado 

pelo comitê de ética da universidade. 

 

População do estudo 

Ambos os estudos foram conduzidos na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com 

doadores de um banco de sangue público e de um banco de sangue privado. Os voluntários 

foram abordados de forma aleatória e convidados a fazer parte da pesquisa, por meio de 

questionários. 

A fim de comparar os perfis dos doadores, usamos esses dois registros, um deles de 

2012, em um hemocentro público (PUB) e outro de 2017, em um hemocentro privado (PRI). 

Ambos os grupos elegíveis foram definidos de acordo com as diretrizes do banco de 

sangue brasileiro, a saber: idade entre 18 e 69 anos, peso igual ou superior a 50 kg, níveis 

adequados de hemoglobina, pressão arterial adequada, entre outros. Dessa forma, a população 

do estudo consistiu em todos os doadores que puderam doar e aceitaram fazer parte da pesquisa. 

 

Coleta de dados 

A coleta da amostra de 2017 ocorreu por meio de questionários. Como diferentes 

instrumentos foram utilizados na amostra de 2012, algumas partes dos dados não puderam ser 

comparadas, como os níveis socioeconômicos, por exemplo. 

Por meio do questionário sociodemográfico da ABEP (2015), conseguimos alocar os 

participantes nos níveis socioeconômicos (A, B, C ou D&E), em que A equivale à classe 

econômica mais privilegiada e D&E equivale a menos favorecida. Com base nos dados 

fornecidos pela ABEP (2015) sobre a região Nordeste e dados fornecidos pelo site da SIDRA 

(IBGE, 2015) da cidade de Natal, pudemos comparar a frequência de distribuição das classes 

socioeconômicas e verificar se houve diferença em sua representatividade entre os doadores do 

banco de sangue privado. 
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Análise de dados 

O tamanho mínimo da amostra foi identificado através do software G * Power, 

assumindo α = 0,05, potência = 0,95, gl = 5 e tamanho médio do efeito (w) = 0,3. O software 

indicou um número mínimo de 220 participantes. Neste artigo, tivemos uma amostra total de 

613 doadores, sendo 347 do estudo de 2012 e 266 do nosso estudo, em 2017. 

A análise foi feita por meio de estatística descritiva. O teste do qui-quadrado foi 

utilizado para verificar se havia diferença na distribuição das categorias socioeconômicas e 

comparar os dados do PUB e do PRI, com o intuito de investigar se havia diferenças entre os 

perfis dos doadores.  

 

Resultados 

 

No estudo realizado em 2012, foram recrutados 347 doadores, com idades entre 18 e 61 

anos (idade média de 32), 285 homens e 62 mulheres. Em nosso estudo, realizado em 2017, 

foram recrutados 266 doadores, com idade entre 18 e 67 anos (média de 38,4 anos), sendo 176 

homens e 90 mulheres (Tabela 1). 

 

Sexo e idade 

Houve predomínio do sexo masculino nas duas amostras (χ²(1) = 20,586, p < 0,001). Em 

comparação com o PUB, havia mais mulheres no PRI. Sobre a idade, houve uma diferença 

pequena, mas significativa (χ²(2) = 6,137, p = 0,047). Podemos ver que os doadores estão 

concentrados entre 18 e 42 anos, principalmente na categoria entre 18 e 27 anos. 

 

Nível educacional 

Encontramos uma grande diferença entre o nível educacional (χ²(4) = 80,095, p < 0,001). 

A maior parte de ambas as amostras tem doadores com ensino médio. No entanto, há uma maior 

representação de "Analfabeto/Fundamental I incompleto" entre os doadores do PUB e uma 

maior representação de "Superior completo" em doadores do PRI. 
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Tabela 1  

Características sociodemográficas dos grupos em 2012 (n = 347) e 2017 (n = 266) em um banco 

de sangue no Rio Grande do Norte, Brasil. 

 
                Número (%) correspondente em cada grupo 

Características 
2012 

(PUB) 

2017 

(PRI) 

Sexo 
  

Masculino 285 (82,13%)         176 (66,2%) 

Feminino 62 (17,87%) 90 (33,8%) 

Idade (em anos)  
 

18–27 141 (40,63%) 117 (44,3%) 

28–42 121 (34,87%) 104 (39,4%) 

43 ou mais 85 (24,5%) 43 (1,3%) 

Nível educacional   
 

Analfabeto/Fundamental I incompleto             47 (13,55%)         3 (1,1%) 

Fundamental I completo/Fundamental II incompleto 19 (5,47%)         11 (4,2%) 

Fundamental II completo / Médio incompleto 15 (4,32%)          16 (6%) 

Médio completo / Superior incompleto 231 (66,57%) 141 (53,2%) 

Superior completo 35 (10,09%) 94 (35,5%) 

Estágio da carreira  
 

Doador de primeira vez 50 (14,41) 70 (26,3%) 

Doador de repetição 297 (85,59%) 196 (73,7%) 

Religião  
 

Não possui 6 (1,73%) 57 (21,8%) 

Católico/Protestante 209 (60,23%) 152 (58%) 

Evangélico 87 (25,07%) 37 (14,1) 

Espírita 12 (3,46%) 12 (4,6%) 

Outros 33 (9,51%) 4 (1,6%) 

Tipo da doação 
  

Espontânea 189 (54,5%) 171 (64,3%) 

Reposição 158 (45,5%) 95 (35,7%) 

Grupo sanguíneo ABO   
 

 O Não encontrado 50 (46,7%) 

 A Não encontrado 39 (36,4%) 

 B Não encontrado 11 (10,3%) 

AB Não encontrado 7 (6,5%) 

Estágio de carreira e tipo de doação 
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Como esperado, o número de doadores de repetição foi maior do que o número de 

doadores de primeira vez em ambas as amostras, porém a frequência de doadores de repetição 

foi maior entre doadores do PUB  (χ²(1) = 13,559, p < 0,001). 

De acordo com o tipo de doação, a frequência de doações para reposição foi maior no 

PUB, o que significa que a frequência de doações espontâneas foi maior dentro dos doadores 

do PRI (χ²(1) = 5,989, p = 0,014). 

 

Religião 

Em relação à religião, ambas as amostras mostram frequências semelhantes de 

"Católico/Protestante" e "Espírita". Entretanto, houve diferença significativa nas demais 

categorias (χ²(4) = 84,412, p < 0,001). Vinte e um por cento dos doadores do PRI se declararam 

não-religiosas ("Não possui"), enquanto doadores do banco de sangue PUB tinham mais 

evangélicos ("Evangélicos") e membros de outras religiões, representados aqui na categoria 

"Outros". 

 

Grupo sanguíneo  

O estudo de 2012, com a amostra do PUB, não forneceu informações sobre o tipo 

sanguíneo do doador. Em nossa amostra, encontramos prevalências dos tipos sanguíneos O 

(46,7%) e A (36,4%) (χ²(3) = 80,095, p < 0,001). 

 

Nível socioeconômico 

Um teste do qui-quadrado verificou que não houve diferença de frequência entre a e 

(χ²(5) = 2,922, p = 0,712). Entretanto, houve diferença na representatividade das classes 

econômicas dos doadores de sangue do nosso estudo tanto em relação à estratificação do 

Nordeste fornecido pela ABEP quanto em relação a amostra da população de Natal fornecida 

pelo IBGE (χ²(5) = 88,143, p <0,001).  

Podemos ver claramente uma diferença de representatividade quando comparamos as 

frequências encontradas tanto pela ABEP quanto pelo IBGE em relação a nossa amostra. As 

classes mais altas (A, B1 e B2) encontram-se em maior frequência (mais de 70% da amostra) 

quando comparado com as classes mais baixas (C2 e D & E), conforme pode ser observado na  

tabela 2. 
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Tabela 2 

Status socioeconômico da população nordestina, população de Natal e os participantes de um 

banco de sangue em Natal. 

 
Classes Região Nordeste Natal Banco de sangue  

  (ABEP, 2015) (IBGE, 2015) (Tasso et al., em prep.) 

A 1,1% 1,2% 21,1% 

B1 2,1% 2,7% 19,8% 

B2 10,2% 12,8% 30,2% 

C1 14,9% 15% 15,7% 

C2 24,5% 15,7% 12% 

D&E 47,2% 52,6% 1,2% 

 

  

Discussão 

 

  Utilizamos dados sociodemográficos de 2012 e 2107 para comparar os perfis dos 

doadores de um banco de sangue público e de um banco de sangue privado. Entre nossas 

análises, foi possível identificar características semelhantes nos dois grupos, como por 

exemplo, predominância de doadores do sexo masculino, faixa etárias mais jovens, doadores 

de repetição e doadores Católicos/Protestantes. 

Quanto à taxa de idade, descobrimos que há uma prevalência na distribuição das duas 

primeiras categorias, que representam praticamente 80% da distribuição do doador em ambas 

as amostras. De fato, a literatura aponta para a predominância de doadores entre as idades de 

18 e 30 anos, o que corrobora com nossos achados (Brener, Caiaffa, Sakurai, & Proietti, 2008; 

Caram et al., 2006; Martins et al., 2009).  

  Em relação ao sexo, encontramos maior frequência de doadores do sexo masculino nas 

duas amostras, o que vai ao encontro do que foi encontrado em outros estudos (Borges, 

Martinez, Bendini, Costa, & Ferreira, 2005; Moura et al., 2006; Silva, Ribeiro, Silveira, & 

Freitas, 2006; Souza e Silva, 2000; Vertchenko, 2005). Uma das explicações dadas para esse 

achado é que homens têm mais facilidade de estarem clinicamente aptos para doar, além de 

precisarem de menos tempo para se recuperar. Em contrapartida, uma explicação dada pela 

literatura sobre a menor frequência de doação no caso das mulheres são os episódios de gravidez 

e a amamentação, os quais impedem a possibilidade de doar (Burgdorf et al., 2017). Vásquez 

et al. (2007) também menciona a maior probabilidade de as mulheres não conseguirem atingir 

o peso mínimo e ter propensão a desenvolver problemas relacionados à anemia.  
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É importante salientar que tivemos uma frequência maior de mulheres no banco de 

sangue particular (quase duas vezes mais do que no PUB). Isso nos instiga a pensar que há mais 

fatores envolvidos nesse cenário, como por exemplo: qualidade de vida, que tem relação direta 

com a possibilidade da capacidade de doação; nível de escolaridade, uma vez que é preciso ter 

acesso à informação de que os bancos de sangue precisam de doações para manter os níveis 

sanguíneos adequados (Boulware et al., 2002; Murphy et al., 2009). Outro fator que pode estar 

atrelado a esse achado se encontra nas diferentes estratégias reprodutivas adotadas. É bem 

estabelecido na literatura que as pessoas menos favorecidas economicamente têm uma maior 

propensão a engajar em estratégias reprodutivas de curto prazo (Stulp & Barrett, 2016), o que 

também é verdade quando relacionado ao nível educacional (Colleran et al., 2014). Assim, 

quanto mais filhos uma mulher tiver, menor será a janela temporal possível para doação (já que 

é proibido doar sangue durante o período de gravidez e amamentação, como dito 

anteriormente). 

Em relação ao nível de escolaridade, nossa comparação trouxe alguns dados 

interessantes. Em ambas as amostras, obtivemos níveis semelhantes nas categorias 

“Fundamental I completo/Fundamental II incompleto”, “Fundamental II completo/Médio 

incompleto” e “Médio completo/Superior incompleto”, com as últimas prevalecendo (mais da 

metade em ambas as amostras, em porcentagem). Esses resultados vão ao encontro do que 

temos na literatura, com pesquisas realizadas dentro e fora do Brasil, onde há uma maioria de 

doadores com pelo menos algum nível de escolaridade e geralmente sendo “Médio 

completo/Superior incompleto” (Atsma, Veldhuizen, Vegt, Doggen, & de Kort, 2011; Borges 

et al., 2005; Yang et al., 2015). 

Além disso, tivemos uma grande diferença de representatividade entre as categorias dos 

extremos. Quase não houve participantes da categoria “Analfabeto/Fundamental I incompleto” 

no PRI, enquanto no PUB eles eram 14% da amostra. Da mesma forma, “Superior completo” 

foi melhor representado no PRI, tendo três vezes mais representação do que no PUB (em 

porcentagem). Não podemos precisar a causa, porém é improvável que esteja ligada à 

acessibilidade, já que ambos os bancos de sangue estão em rotas de ônibus, tendo o PRI ainda 

mais opções de transporte público para locomoção. 

Quanto ao estágio da carreira do doador, houve mais doações de repetição do que de 

primeira vez, novamente indo ao encontro do que temos na literatura (Suemnig, 2017). Quanto 

ao tipo de doação, houve diferença no PRI em relação ao número de doadores espontâneos 

quando comparados aos doadores de reposição. Na literatura, a porcentagem de doações 

espontâneas comparadas às doações de repositórios varia de pesquisa para pesquisa, geralmente 
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de acordo com o quanto o país é autossuficiente em manter seus estoques de sangue. Nossos 

achados no PRI, onde havia mais doadores espontâneos, são semelhantes aos de Di Colli et al. 

(2009), feitos no Paraná, na região sul do país.  

Por outro lado, os dados encontrados no PUB foram de que as doações de repetição 

eram quase 50% da amostra, semelhante ao encontrado em estudo realizado na cidade de Belo 

Horizonte, na região do centro-oeste do país (Vertchenko, 2005). A OMS (2013) afirma que 

somente através de doações não remuneradas e espontâneas os países teriam um suprimento 

adequado e confiável de sangue. Se pensarmos sobre essa perspectiva, podemos ver como é 

urgente realizar estudos sobre os aspectos motivacionais da doação de sangue, a fim melhorar 

esse quadro. Através desses números, podemos perceber que quase metade das doações de 

sangue no PUB são direcionadas para pessoas específicas. Se não houver melhora nas doações 

espontâneas, os bancos de sangue não terão estoques suficientes para suprir as populações em 

casos de grandes acidentes ou calamidades públicas (Rodrigues & Reibnitz, 2011). 

Em relação à religião, quase 60% dos participantes das duas amostras declararam-se 

“Católicos/Protestantes”. Outros artigos brasileiros também encontraram essa prevalência em 

suas amostras (Benetti & Lenard, 2006; Brener et al., 2008; Vertchenko, 2005). Vale ressaltar 

que quase não houve doadores que declararam não possuir religião no PUB, porém encontramos 

mais de 20% de não religiosos no PRI. Houve também uma maior ocorrência da categoria 

“Outros” no PUB, que inclui religiões com menos representação no estado, como as religiões 

Mórmons e de matriz africana. As porcentagens referentes às categorias “Católico/Protestante”, 

“Evangélico” e “Espírita” vão ao encontro do que achamos no censo do IBGE (2010) sobre a 

distribuição de religiões dentro da população de Natal, o que indica que possuir religião não 

parece estar associada ao ato de se tornar ou não um doador. 

Quanto ao tipo de sangue do doador, nossa amostra ficou semelhante à frequência 

populacional, prevalecendo os tipos sanguíneos O, A, B e AB, nesta ordem (Mourant & Kopec, 

1954). Apesar do tipo O ser o mais comum na população, não costuma ser o mais frequente na 

população de doadores (Burnett, 1982; Piliavin, 1990) 

Em relação ao nível socioeconômico, encontramos quase uma inversão de representação 

de cada estrato social, com exceção de dois níveis (C1 e C2). Como dito anteriormente, o nível 

socioeconômico parece ter influência sobre alguns aspectos da aptidão motivacional e clínica 

(Brener et al., 2008). Considerando que os países com alta distribuição de renda têm taxas mais 

altas de doadores e que o oposto também é verdadeiro (WHO, 2013), faz sentido que essa seja 

uma variável importante não apenas no processo de tomada de decisão, como na aptidão clínica 

necessária. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) parece ter um impacto positivo nas 
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taxas de doação ao redor do mundo. Por exemplo, possibilitar educação de qualidade e 

compreender a importância, não apenas da doação de sangue, mas dos benefícios que os 

comportamentos pró-sociais como um todo trazem para a comunidade, é um meio de aumentar 

a consciência da população e, consequentemente, o número de doadores. Além disso, quanto 

mais confiável for a saúde pública, maiores as chances de retorno, já que ter uma experiência 

positiva na primeira doação é um fator relevante na tomada de decisão de voltar e até de se 

tornar um doador regular (Vavic et al., 2012). 

Ressaltamos que nossas observações foram feitas com base em informações coletadas 

por meio de questionários de doadores de bancos de sangue em Natal, cidade localizada em um 

país com uma distribuição de renda média, que ainda precisa melhorar suas taxas de doação. 

Concluímos que fatores sociodemográficos e socioeconômicos parecem estar fortemente 

vinculados ao processo de doação de sangue. Recomendamos que as informações trazidas nesta 

pesquisa possam ser utilizadas para atrair mais doadores, se desdobrando em campanhas de 

conscientização em escolas, por exemplo. Por fim, que nossos achados possam ser utilizados 

como base não apenas para Brasil, mas também para outros países que possuam perfis 

socioeconômicos e sociodemográficos semelhantes. 
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Resumo: Os componentes motivacionais da doação de sangue fazem parte de um processo 

dinâmico e complexo, sendo analisadas 26 motivações de 243 doadores de sangue de acordo 

com alguns critérios de categorização: estágio da carreira do doador, tipo de doação e sexo. 

Além disso, foi investigada a frequência do motivo da primeira doação. A motivação “Lanche 

gratuito” se mostrou mais relevante para os doadores de primeira vez, “Pois parecia o certo” se 

mostrou mais importante para os doadores de reposição e para os homens “Obrigação 

moral/social” mostrou-se mais importante para os doadores de primeira vez e “Sinto-me 

psicologicamente bem ao fazer a doação” foi mais relevante para as mulheres. Quanto à 

frequência do motivo da primeira doação, a categoria “Espontânea” foi a mais citada.  

Concluímos que outros fatores além do altruísmo estão relacionados com a doação de sangue, 

inclusive em mulheres e sugerimos a estratégia de descontos em lojas alimentícias para 

doadores a fim de aumentar o número de doações. 

Palavras-chave: Cooperação. Motivação. Doação de sangue. Doadores de sangue. 

 

Analyzing motivational components for blood donation under an evolutionary 

perspective 

Abstract: The motivational components of blood donation are part of a dynamic and complex 

process. We analyzed 26 motivations of 243 blood donors according to three of categorization 

criteria: donor career stage, type of donation and sex. In addition, the frequency of the motive 

for the first donation was investigated. The "Free Snack" motivation was more relevant for first-

time donors, "It seemed right" was more important for replacement donors, and for men, 

"moral/social obligation" was more important for first time donors and " I feel psychologically 

good when donating "was more relevant for women. As for the frequency for the first donation 

motive, the category "Spontaneous" was the most assigned. We conclude that factors other than 
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altruism are related to blood donation, including in women, and we suggest the discount strategy 

at donor food stores in order to increase the number of donations. 

Keywords: Cooperation. Motivation. Blood donation. Blood donors. 

 

Analizando componentes motivacionales para donación de sangre bajo una visión 

evolucionista 

Resumen: Los componentes motivacionales de la donación de sangre forman parte de un 

proceso dinámico y complejo. Se analizaron 26 motivaciones de 243 donantes de sangre de 

acuerdo con algunos criterios de categorización: etapa de la carrera del donante, tipo de 

donación y sexo. Además, se investigó la frecuencia del motivo de la primera donación. La 

motivación "merienda gratuita" se mostró más relevante para los donantes de primera vez, 

"porque parecía lo cierto" se mostró más importante para los donantes de reposición y para los 

hombres "Obligación moral / social" se mostró más importante para los donantes de primera 

vez y "Me siento psicológicamente bien al hacer la donación" fue más relevante para las 

mujeres. En cuanto a la frecuencia del motivo de la primera donación, la categoría "Espontánea" 

fue la más citada. Concluimos que otros factores además del altruismo están relacionados con 

la donación de sangre, incluso en mujeres y sugerimos la estrategia de descuentos en tiendas 

alimenticias para donantes a fin de aumentar el número de donaciones. 

Palabras clave: Cooperación. Motivación. Donación de sangre. Donantes de sangre. 

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) encoraja os países a manterem uma 

quantidade adequada de sangue em seus estoques, a fim de garantir a saúde da população. 

Considerando essa situação, o cenário ideal seria que os países fossem capazes de manter seus 

estoques através de doações espontâneas, não remuneradas e regulares. Hodiernamente, essa 

situação corresponde à realidade apenas para 57 países (OMS, 2017) e o Brasil não é um deles. 

Desde a retirada da recompensa financeira, o sangue doado se tornou muito mais seguro, 

porém mais caro e escasso (Davey, 2004). Desde então, diversos estudos com abordagens 

distintas foram realizados com o intuito de entender os componentes motivacionais para a 

doação de sangue, por meio de uma perspectiva comportamental teórica (Bednall, Bove, 

Cheetham, & Murray, 2013), a fim de encorajar mais pessoas a se tornarem doadoras.  

Nosso trabalho investiga a doação de sangue através da abordagem da Psicologia 

Evolucionista (Cosmides & Tooby, 1999). Apesar da doação de sangue se tratar de um 

comportamento recente na história da espécie humana, os mecanismos por trás desse 

comportamento pró-social se encontram na base da nossa história evolutiva.  
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O ato de doar sangue é usualmente ligado a uma base altruísta. Considerando o termo 

da forma como Batson, Ahmad e Tsang (2002) definem, se trata de um desejo genérico de 

aumentar o bem-estar de uma terceira pessoa sem benefícios explícitos para si mesmo. Ao 

fazermos uma doação anônima, sem saber quem será o receptor e sem intenção de adquirir 

qualquer benefício advindo desse ato, o sentimento de bem-estar (warm glow) gerado no doador 

é sua própria recompensa, o que está relacionado com a ideia de que é certo ajudar o próximo 

(Callero, Howard, & Piliavin, 1987). Por esse ângulo, podemos concordar que a vontade de 

realizar uma doação espontânea para um desconhecido tem essa base altruísta. 

Entretanto, é simplista pensar que um comportamento tão complexo possa ser explicado 

por esse fator isoladamente (Beni & Strepparava, 2011), pois há vários perfis de doadores e é 

por isso que incluímos algumas explicações propostas pela Psicologia Evolucionista para 

entender melhor esse comportamento cooperativo. Se pensamos, por exemplo, em uma pessoa 

que está doando para reposição de alguém que no passado lhe doou sangue em um momento de 

necessidade, podemos analisar esse caso sob a perspectiva de um mecanismo descrito 

inicialmente por Trivers (1971): o altruísmo recíproco direito. Nesse tipo de altruísmo, há uma 

troca de favores alternada. Primeiro alguém coopera e, no futuro, o outro também coopera com 

a mesma pessoa com que houve a cooperação inicial. O interessante desse tipo de troca é que 

não há necessidade de retribuição com a mesma ajuda que foi prestada inicialmente. Ou seja, a 

pessoa também pode estar doando por reposição para um amigo que lhe prestou uma ajuda 

financeira no passado, por exemplo. A moeda de troca pode ser diferente e são os indivíduos 

que vão decidir o valor dado a ajuda prestada.  

Outro mecanismo interessante foi descrito por Alexander, em 1985: o altruísmo 

recíproco indireto. Pensando novamente no caso em que uma pessoa realiza uma doação pois, 

no passado, alguém doou para ela, essa nova doação não precisa ser direcionada para a pessoa 

que doou primeiro. Nessa situação, a pessoa se sente engajada em doar pois foi ajudada em um 

momento anterior, mas sem a necessidade de direcionar a ajuda.  

Uma pessoa, ao se tornar doadora, tem um ganho em sua reputação, independentemente 

da sua vontade. A reputação é uma condição da reciprocidade indireta. Quando um indivíduo 

ajuda terceiros, ele aumenta suas chances de receber ajuda no futuro (Axelrod & Hamilton 

1981; Milinski & Wedekind, 1998; Trivers, 1971) e, por sermos uma sociedade hierárquica, 

essa é uma pista social amplamente usada pelo grupo (Milinski, Semmann, Bakker, & 

Krambeck, 2002; Seinen & Schram 2001; Wedekind & Milinski 2000), sendo um componente 

presente em nosso cotidiano e existente nos mais diversos contextos culturais.  
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Tendo em vista todas essas nuances relativas aos componentes motivacionais, podemos 

pensar em incluí-los nos diferentes grupos que a literatura aponta. No trabalho de meta-análise 

realizado por Bedanall e Bove (2011), após analisar 49 estudos sobre motivação e dificuldades 

na doação de sangue, eles concluíram que o estágio de carreira no qual o doador se encontra 

(primeira vez ou repetição) parece ser um componente importante para diferenciá-los em 

relação aos componentes motivacionais. Outro parâmetro que parece modular os componentes 

motivacionais é o tipo de doação (Bednall & Bove, 2011), pois, como já dito, ao doar sangue, 

o doador pode fazer uma doação dirigida (de reposição) ou espontânea, sendo que essa escolha 

pode estar alterando quais aspectos motivacionais serão mais relevantes para aquele doador. 

Ainda, uma revisão feita por Bani e Giussani (2010) mostrou que o sexo é uma variável válida 

de investigação em doadores de sangue, dado que o comportamento de doar é sensível a 

diversas variáveis. 

 Uma abordagem também interessante seria compreender os fatores motivacionais 

levando em consideração a pessoa que receberá a doação. O grau de parentesco poderia agir 

sobre a motivação? Hamilton (1964) propõe a Teoria da Seleção de Parentesco, que pressupõe 

que estamos mais propensos a engajar em comportamentos cooperativos com aqueles que 

possuem maior compartilhamento genético conosco. Quanto maior for esse grau de 

compartilhamento, mais custosa a ação pode ser e, ainda assim, aumentar a aptidão abrangente 

do indivíduo.  

 Sob essa perspectiva, considerando todos os custos envolvidos na doação de sangue, 

imaginamos que para sair da situação de não-doador e se tornar um doador de primeira vez, o 

motivo para fazer essa doação acontecer precisaria ser forte. Assim, um caso como a 

necessidade de um familiar pode aumentar consideravelmente as chances da doação. Essa 

lógica se aplicaria ainda não apenas para um familiar, mas também para um amigo ou colega, 

levando em consideração o conceito de “família estendida”. Até o momento da publicação desse 

artigo, não chegou ao nosso conhecimento nenhum outro trabalho publicado que tenha levado 

em consideração esses dois aspectos em estudos sobre doação de sangue, a saber, o altruísmo 

recíproco e a proximidade genética. 

 Portanto, o objetivo desse trabalho foi analisar como os componentes motivacionais 

para doação de sangue podem modificar seu grau de importância ao longo do processo de 

doação, assim como fazer uma investigação inicial acerca do peso da Teoria da Seleção de 

Parentesco e da “família estendida” como forte motivador da primeira doação.  
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Material e método 

 

O estudo foi conduzido em um hemocentro localizado na cidade de Natal, Rio Grande 

do Norte. As coletas ocorreram entre o período de agosto a dezembro de 2017 e o estudo contou 

com prévia autorização do comitê de ética, com todos os doadores que aceitaram participar 

assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

 

Participantes 

Foram recrutados 266 doadores. O critério de inclusão dos participantes foi definido de 

acordo com as diretrizes do banco de sangue brasileiro: idade entre 18 e 69 anos, peso igual ou 

superior a 50 kg, níveis adequados de hemoglobina, pressão arterial, entre outros. Dessa forma, 

a população do estudo consistiu em todos os doadores que puderam realizar a doação no dia e 

aceitaram fazer parte da pesquisa, através do TCLE. 

 

Instrumentos  

 Os doadores eram abordados na sala do lanche, após terem realizado a doação. Foram 

aplicados questionários referentes aos fatores motivacionais para a doação de sangue, 

experiências passadas do doador em relação ao processo, além de perguntas sobre 

características sociodemográficas. No questionário referente ao processo de doação de sangue, 

havia perguntas, por exemplo, sobre o estágio de carreira do doador (doador de primeira vez, 

doador de repetição), tipo da doação que foi feita no dia (espontânea ou de reposição) e tipo da 

primeira doação.  

Quanto ao tipo da primeira doação, havia cinco categorias possíveis: “Espontânea”, “De 

reposição para familiar”, “De reposição para amigo”, “De reposição para conhecido” e “De 

reposição para desconhecido”. Foram selecionadas para essa análise doadores que responderam 

“sim” para pelo menos uma dessas questões: “Algum familiar seu já precisou de doação de 

sangue?”, “Algum amigo seu já precisou de doação de sangue?” e “Algum conhecido já 

precisou de doação de sangue?”. Afinal havia a necessidade de o doador ter passado pela 

situação para poder ter tido o direito de escolha.  

No que diz respeito às motivações avaliadas, todas eram medidas através de uma escala 

Likert de cinco pontos, em que 1 equivalia a “nada importante” e 5 equivalia a “extremamente 

importante”. Foram 26 motivações analisadas e todas elas podem ser encontradas na Tabela 1. 
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Análise dos dados 

A distribuição dos valores das motivações não supriu os princípios de distribuição 

normal e, por isso, foram utilizados testes não-paramétricos. Ambos os números amostrais 

mínimos foram calculados através do software G*Power 3.9.2 (n = 220 para o teste de Mann-

Whitney e n = 207 para o qui-quadrado), assumindo α = 0.05, tamanho de efeito d = 0.5 e poder 

= 0.95 para o Mann-Whitney e α = 0.05, tamanho de efeito w = 0.5, poder = 0.95, gl = 4, para 

o qui-quadrado.  

Através das respostas dos questionários, os participantes foram alocados nas categorias 

a serem analisadas (quanto ao seu estágio de doação, tipo da doação, etc.) e através desse 

agrupamento foi possível gerar uma mediana para cada uma das vinte e seis motivações, a fim 

de comparar os grupos com base em mediana.  

Doadores que não responderam o grau de importância de uma determinada motivação 

foram excluídos da comparação da mesma, assim como participantes que deixaram em branco 

qualquer pergunta que era utilizada para categorizá-lo na análise (doador de primeira vez, 

doador de repetição, doação espontânea, doação de reposição, sexo masculino ou feminino), 

foram excluídos da mesma.  

Para o teste qui-quadrado de comparação entre as cinco categorias correspondentes a 

primeira doação, foram utilizados todos os participantes que responderam “sim” para pelo 

menos uma dessas perguntas: “Anterior a essa doação, algum dos seus familiares já precisou 

de doação de sangue?”, “Anterior a essa doação, algum dos seus amigos já precisou de doação 

de sangue?” e “Anterior a essa doação, algum conhecido já precisou de doação de sangue?”.  

 

Resultados 

O primeiro grupo a ser comparado foram os doadores de primeira vez com os doadores 

de repetição. Como mostrado na Tabela 1, duas motivações diferiram entre esses dois grupos: 

“Lanche gratuito” e “Obrigação moral/social”. No caso do lanche, o bloco de doadores de 

primeira vez teve uma mediana em torno de 2,50 (entre “Pouco importante” e “Importante”, 

enquanto os doadores de repetição tiveram uma mediana em torno de 1 (“Nada importante”) 

(U = 3894,00, p = 0,004). No caso da motivação “Obrigação moral/social”, os doadores de 

primeira vez tiveram uma mediana em torno de 4 (“Muito importante”), enquanto os doadores 

de repetição tiveram sua mediana em torno de 3 (“Importante”) (U = 3453,00, p = 0,002).  

Em seguida, temos a comparação entre as doações que são espontâneas e aquelas que 

eram feitas para reposição de alguém. Entre esses dois grupos, apenas uma motivação diferiu 

quanto ao grau de importância dado. A motivação “Pois parecia o certo” teve uma mediana de 
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5 (“Extremamente importante”) para o grupo de doadores de reposição e 4 (“Muito 

importante”) para os doadores que estavam doando espontaneamente (U = 5549,00, p = 0,036).  

Por fim, a comparação foi entre sexos. Nessa categoria, novamente duas motivações 

diferiram entre os grupos. Na motivação “Pois parecia o certo” teve sua mediana em torno de 

5 (“Extremamente importante”) para os homens e 4 (“Muito importante”) para as mulheres (U 

= 5109,00, p = 0,047). Da mesma forma, a motivação “Sinto-me psicologicamente bem ao fazer 

a doação” teve sua mediana em torno de 5 (“Extremamente importante”) para as mulheres e 4 

(“Muito importante”) para os homens (U = 5963,00, p = 0,028).  

No que diz respeito ao qui-quadrado de comparação entre as cinco categorias para a 

primeira doação, encontramos um resultado significativo (χ²(4) = 304,305, p < 0,001), em que  

a categoria “Espontânea” apresentou maior frequência em comparação com todas as outras 

quatro. 

  

Discussão  

Nesse estudo de corte transversal, analisamos um total de 243 doadores de sangue, em 

que a motivação “Pois parecia o certo” foi a que mais diferiu, mostrando significativamente 

diferente para a comparação de duas categorias (tipo de doação e sexo).  

No que diz respeito à diferença encontrada entre os doadores de repetição e os doadores 

de primeira vez, pudemos observar que, das 26 motivações testadas, apenas duas diferiram entre 

os grupos. Esse resultado indica que talvez o estágio de carreira do doador não seja uma forma 

tão clara de distinguir entre um grupo e outro. Essa análise vai de encontro ao que Callero e 

Piliavin propuseram originalmente em 1983 e Piliavin, novamente, em 1990, após ter revisado 

trabalhos sobre doação de sangue desde 1977, tendo chegado à conclusão de que doadores de 

primeira vez apresentavam fatores motivacionais distintos dos doadores de repetição.  

A ideia de Callero e Piliavin (1983) e Piliavin (1990) foi inicialmente corroborada por 

Ferguson e Chandler (2005) e Ferguson, France, Abraham, Ditto e Sheeran (2007). Entretanto, 

Ferguson, Atsma, De Kort e Veldhuizen, em 2012, após realizar um estudo psicométrico 

percebeu que, na verdade, haveria mais categorias do que apenas doador de primeira vez e de 

repetição. Porém, nosso trabalho não encontrou um resultado tão amplo a ponto de corroborar 

com essa última proposição, de que existem mais do que dois estágios de carreira do doador. 

Termos encontrado um número baixo de motivações que distinguiam entre esses dois grupos 

pode ser resultado de uma categorização que não foi sensível o suficiente para captar mais 

diferenças ou as pessoas não mudaram sua motivação ao longo do tempo. 
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Podemos avaliar as motivações que apresentaram diferenças entre os grupos quanto ao 

impacto que poderiam ter no recrutamento de novos doadores. A motivação “Lanche gratuito” 

apesar de não ter tido uma mediana alta (que foi avaliada entre “Pouco importante” e 

“Importante”) pode ser uma maneira simples de tentar aumentar o número de doadores. 

Contudo, como essa medida acarreta aumento de custos, outra solução seria reverter em 

descontos em restaurantes, por exemplo, aumentando assim os incentivos para doar. Conforme 

encontrado no trabalho de Chell, Davison, Masser e Jensen (2018), retribuições em serviços 

possuem fortes evidências de potencial estímulo para aumentar ou promover o engajamento no 

processo de doação.   
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Tabela 1 

Compilação de resultados das comparações entre todos os grupos. Na coluna “Motivações” encontram-se todas as 26 motivações analisadas e na segunda, terceira e quarta 

coluna, os grupos analisados. Abaixo, reportamos o número amostral utilizado em cada análise, o U de Mann-Whitney e o valor de p. Valores considerados significativos (p ≤ 

0,05) encontram-se em negrito. 

Motivações 
  

Doadores de 

primeira vez e 

doadores de 

repetição       

Doação 

espontânea e 

doação de 

reposição       

Homens e 

mulheres    

N U p   N U p    N U p 

Recomendação da igreja/escola/trabalho 235 4826,000 ,279  234 6493,500 ,898  235 6132,500 ,828 

Assisti uma propaganda 234 4928,500 ,594  233 6242,500 ,694  234 6068,500 ,849 

Ter uma atualização dos meus exames de sangue 228 4913,000 ,864  227 5919,000 ,538  228 5712,000 ,955 

Ajudar alguém da família 237 4885,000 ,281  236 6321,000 ,424  237 6213,000 ,807 

Ajudar amigo 235 5013,000 ,448  234 5920,000 ,172  235 5773,500 ,270 

Ajudar colega 236 4754,500 ,190  235 5782,500 ,067  236 6087,500 ,727 

Ajudar conhecido 223 4479,500 ,276  222 5307,500 ,210  223 5000,000 ,146 

Ser examinado(a) por um profissional da saúde 232 4515,500 ,217  231 6053,000 ,510  232 5626,500 ,375 

Justificar ausência no trabalho 231 4542,000 ,301  230 6293,000 ,988  231 5843,500 ,718 

Conseguir isenção em concurso público 236 4990,500 ,601  235 5983,500 ,196  236 5835,000 ,447 

Influência da família 225 4308,500 ,101  224 6018,500 ,943  225 4848,500 0,043 

Influência de amigos/colegas/conhecidos 237 4660,500 ,117  236 6428,500 ,625  237 6000,000 ,516 

Recebi ligações/cartas/e-mails de convocação 232 4554,500 ,309  231 6162,500 ,597  232 5815,000 ,743 

Lanche gratuito 233 3894,000 ,004  232 6359,500 ,861  233 6033,500 ,786 

Posso precisar de sangue um dia 239 4948,000 ,305  238 6144,500 ,160  239 6080,000 ,478 

Pois parecia o certo 234 4935,000 ,419  233 5549,000 ,036  234 5109,500 ,047 

Motivos religiosos 225 4656,000 ,847  224 5626,500 ,451  225 5263,000 ,315 

Ser reconhecido pelo meu ato 239 5292,000 ,752  238 6492,500 ,568  239 5835,000 ,230 

Obrigação moral/social 229 3453,000 ,002  228 5643,500 ,229  229 5379,000 ,236 

Para obter minha carteirinha de doação 234 4916,000 ,763  233 6488,500 ,891  234 5561,500 ,300 

Já precisei um dia, então vim retribuir 236 5198,000 ,848  235 6441,500 ,775  236 6036,000 ,661 

Sinto-me psicologicamente bem ao fazer a doação 250 5882,500 ,761  249 6628,500 ,067  250 5963,500 ,028 

Estou salvando vidas  246 5630,000 ,819  245 6615,000 ,093  246 6302,500 ,230 

Caridade 233 4306,000 ,081  232 6319,500 ,834  233 5185,500 ,065 

Aprovação de alguém 228 4654,000 ,488  227 6109,000 ,900  228 5321,000 ,332 

Campanha de internet/rede social 234 5057,500 ,915   233 6192,000 ,548   234 5993,000 ,848 



 

62 
 

A motivação “Obrigação moral/social” também foi avaliada de maneira diferente de 

acordo com o estágio de doação, tendo sido considerada como mais importante para os doadores 

de primeira vez. Esse tipo de motivação é considerado como sendo relativa a valores pessoais 

(Bednall & Bove, 2011), ou seja, é uma norma de valores morais, podendo estar ligada ao desejo 

de evitar punição futura por não seguir as normas do grupo (Schwartz & Howard, 1980). 

Entretanto, considerando que, em nossa cultura, a doação de sangue não possui uma 

popularização tão ampla, é possível que essa explicação só seja válida nos casos dos doadores 

que, além de serem de primeira vez, também estavam doando para reposição, afinal, quando há 

uma pessoa conhecida em necessidade, há um impacto negativo sobre a reputação no caso de 

quem se nega a ajudar. A explicação mais provável é que a decisão de engajar em um 

comportamento pró-social gera um ganho positivo na reputação do indivíduo (Axelrod & 

Hamilton 1981; Milinski & Wedekind, 1998; Trivers, 1971) e, por isso, tanto a pessoa que 

receberá a doação quanto o doador terão algum benefício (Ferguson, Farrell, & Lawrence, 

2008). 

Quanto à comparação entre as doações que foram espontâneas e as de reposição, apenas 

uma motivação diferiu entre os grupos: “Pois parecia o certo”. Seguindo a mesma lógica 

explicitada no parágrafo anterior, faz sentido que as doações de reposição tenham esse tom de 

valor moral. Ajudar um amigo ou um parente em necessidade é um tipo de altruísmo recíproco 

indireto (Nowak & Sigmund, 2005). Saber que um parente ou amigo em grande necessidade já 

foi apontado como forte motivador para a doação de sangue há muito tempo (London & 

Hemphill, 1965). 

Nossa comparação entre sexos mostrou diferença entre duas motivações: “Pois parecia 

o certo” foi relatada como mais importante para homens do que para mulheres e a motivação 

“Sinto-me psicologicamente bem ao fazer a doação” foi mais importante para mulheres do que 

homens. De acordo com a classificação utilizada por Bednall e Bove (2011), “Pois parecia o 

certo” pertence ao grupo de motivações ligadas a normas e valores morais, enquanto que “Sinto-

me psicologicamente bem ao fazer a doação” está no grupo ligado a reciprocidade indireta, 

como uma forma de aumentar o sentimento de bem-estar consigo mesmo.  

Esse achado é corroborado parcialmente pela literatura, pois homens são relatados como 

sendo motivados em função de sentimentos mais egoístas, como reputação (Bani & Giussani, 

2010). No caso, “Pois parecia o certo” está ligado às normas do grupo seguidas pelo doador que 

considera que a doação é a ação correta a fazer e, portanto, está ligado à reputação do mesmo. 

Entretanto, no caso das mulheres, a motivação “Sinto-me psicologicamente bem ao fazer a 

doação” é ligada a aumentar a própria autoestima, também sendo visto como uma motivação 
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egoísta, constituindo o oposto do que achamos na literatura, a qual diz que mulheres são mais 

motivadas por sentimentos de altruísmo e benefício para a comunidade (Bani & Giussani, 2010; 

Bani & Strepparava, 2011). Essa divergência pode ser fruto de uma diferença cultural, sendo 

necessários mais estudos para elucidar essa questão. 

Por fim, foram comparados os motivos da primeira doação entre aqueles que já tiveram 

um familiar, amigo ou conhecido que passou pela necessidade de doação. Foi encontrado um 

resultado significativo apenas para a categoria de doação espontânea. O trabalho de Bednall e 

Bove (2011) não encontrou nenhum estudo que investigou essa questão em particular, apenas 

sob uma perspectiva coletivista e mais geral (Batson, Ahmad, & Tsang, 2002). Apesar da maior 

parte das doações de primeira vez terem sido de caráter espontâneo, acreditamos que essa 

variável deva ser futuramente analisada com mais cautela, levando em consideração, por 

exemplo, a idade que o participante tinha quando conheceu alguém que precisou de sangue ou 

se sua família morava próximo o suficiente para ele prestar a ajuda.  

Em nosso estudo, fomos capazes de interpretar algumas nuances do processo de doação 

de sangue e como elas podem estar ligadas às teorias propostas na Psicologia Evolucionista. 

Foram achadas algumas diferenças entre os grupos e, curiosamente, nenhuma delas estava 

atrelada ao altruísmo. Esse achado aponta que, de fato, o altruísmo sozinho não é capaz de 

explicar de maneira satisfatória os componentes motivacionais para doação de sangue. Dentre 

nossos achados, deixamos como sugestão tentar aumentar o número de doadores através da 

adição de mais uma vantagem: desconto em alguma loja alimentícia. Esse incremento vale a 

pena ser investigado, principalmente por se tratar de uma adesão simples. Por fim, estudos 

adicionais devem ser feitos nesse sentido, pela área de marketing, por exemplo, a fim de testar 

a ideia e acompanhar o resultado.  
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9 CONCLUSÕES GERAIS 

Ao longo desse trabalho, foram apresentados três artigos que trouxerem contribuições 

teóricas e empíricas aos estudos de comportamentos pró-sociais e doação de sangue.  

 No que diz respeito à caracterização geral da nossa amostra, nos chamou atenção as 

notas dadas às instalações físicas oferecidas pelo hemocentro (média 9,57) e para o atendimento 

(média 9,74). Já foi demonstrado na literatura que uma experiência positiva com o ambiente no 

momento da doação é um fator positivo para retorno (Borges, Martinez, Bendini, Costa, & 

Ferreira, 2005; Cunha & Dias, 2008; Ludwig & Rodrigues, 2005).  

 No tocante ao primeiro trabalho, fizemos um apanhado da produção científica realizada 

no Brasil na última década. Ao todo, foram 38 publicações analisadas, tanto no âmbito nacional 

quanto internacional. O que mais chamou nossa atenção foi no que diz respeito às áreas de 

publicação, pois dos 38 trabalhos, apenas um tinha origem na área da psicologia. Esse fato 

surpreende, pois tão importante quanto estudar os aspectos clínicos da doação é estudar os 

componentes motivacionais associados ao mesmo, com o intuito de aumentar o número de 

doadores. Como já dito anteriormente, o Brasil ainda não possui estoques de sangue adequados 

e, por isso, é preciso haver mais incentivo para a área da psicologia e suas vertentes.  

 O fato de não termos encontrado nenhum estudo sobre doação de sangue com uma 

perspectiva evolucionista foi um dos motivos que nos levou a querer ampliar esses estudos e 

acrescentar nas discussões. Por não haver uma revista brasileira que aborde o tema de maneira 

exclusiva, sem ser através dos aspectos clínicos, sugerimos que elas possam abrir espaço para 

pesquisas vindas de outras áreas, a fim de aumentar a produção científica sobre o tema, 

acumulando conhecimento de diferentes fontes e possibilitar discussões mais ricas.  

 Graças ao nosso Estudo Empírico 1, foi possível traçar o perfil dos doadores que 

frequentaram o hemocentro privado Hemovida. Eram em sua maioria homens (66,2%), faixa 

etária entre 18 e 27 anos (44,3%), possuíam pelo menos o ensino médio completo (53,2%), 

Católico/Protestante (58%) e tipo sanguíneo O (46,7%). Quase todas essas características 

corroboram com os achados na literatura: prevalência do sexo masculino (Borges et al., 2005; 

Sobreira de Moura et al., 2006; Silva et al., 2006; Souza & Silva, 2000; Vertchenko, 2005), 

faixa etária jovem (Brener, Caiaffa, Sakurai, & Proietti, 2008; Caram et al., 2010; Martins et 

al., 2009), ensino médio completo (Atsma, Veldhuizen, Vegt, Doggen, & de Kort, 2011; Borges 

et al., 2015; Yang et al., 2015) e grande representatividade de religiosos católicos/protestantes 

(Benetti & Lenardt, 2006). Entretanto, no que diz respeito ao tipo sanguíneo, encontramos 

predomínio de tipo sanguíneo O. Apesar desse tipo ser o mais comum na população (Mourant 
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& Kopec, 1954), costuma não ser tão frequente na população de doadores (Burnett, 1982; 

Piliavin, 1990). 

 Outro dado interessante foi acerca dos níveis socioeconômicos dos doadores. Mesmo se 

tratando de um banco de sangue particular, a frequência da classe mais alta foi muito 

representativa (21,1%) quando comparado com o encontrado na população (1,2%). Esse dado 

corrobora com os achados na literatura (Brener, 2008). De fato, o que vemos é que quanto mais 

alto o IDH de um país, maiores são as taxas de doação da população, sendo o inverso também 

verdade, pois os países com menor IDH são os que mais sofrem com falta de doadores (OMS, 

2017). Essas informações nos mostram que investir em uma distribuição de renda mais justa, 

com acesso a saúde e educação de qualidade poderá, de maneira indireta, aumentar os níveis de 

doadores.  

 No Estudo Empírico 2, encontramos algumas diferenças interessantes entre os doadores. 

O fato do lanche ter ficado com uma mediana entre “pouco importante” e “importante” para os 

doadores de primeira vez nos trouxe a ideia de investir em benefícios ligados a alimento para 

incentivar a doação. Mesmo que a mediana não tenha sido tão alta, é uma estratégia que vale a 

pena testar, pois é uma ação mais tangível do que aumentar o IDH de um país.  

 A partir do observado no Estudo Empírico 2, vimos que as mulheres da pesquisa 

mostram diferenças motivacionais em relação aos homens, mas não da forma que encontramos 

na literatura, pois em vez de estarem mais engajadas em motivações de base altruístas, elas 

consideraram mais importante uma motivação considerada egoísta, tendo em vista que envolve 

um ganho para a própria autoestima (“Sinto-me psicologicamente bem ao fazer a doação”). 

“Parecia o certo” foi mais importante para os doadores de reposição e para os homens, enquanto 

“Obrigação moral/social” foi mais importante para os doadores de primeira vez. 

 No caso do motivo para a primeira doação, apesar de serem comuns relatos sobre a 

primeira motivação para a doação ser direcionada para pessoas próximas (Freire, 2012), 

encontramos que a motivação mais frequente entre os doadores foi a categoria “Espontânea”, 

ainda que todos eles tenham passado por uma situação em que um familiar, amigo ou conhecido 

precisou de uma doação. Mesmo tendo encontrado esse resultado, há variáveis que não foram 

controladas, como idade (saber se quando a situação aconteceu, a pessoa já possuía a idade 

mínima para doar), localidade (se a pessoa se encontrava geograficamente próxima, para poder 

doar) e aspectos clínicos (ter o peso mínimo, não estar anêmico, entre outros). Mais estudos 

podem ser feitos nesse sentido, a fim de melhor investigar esse componente motivacional. O 

Quadro 1 apresenta um resumo das hipóteses testadas e suas conclusões. 
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Hipótese 1: O nível socioeconômico afeta a possibilidade da doação 

Predição 1 Resultados Conclusão 

É previsto que a maior parte dos 

doadores de sangue se encontrem 

nos níveis socioeconômicos mais 

altos. 

De fato, a maior parte dos doadores 

se encontravam nos níveis 

socioeconômicos mais altos. 

Hipótese corroborada 

Hipótese 2: Comparar o perfil de doadores de sangue do banco de sangue público e do banco de 

sangue privado com base em suas características sociodemográficas. 

Predição 2 Resultados Conclusão 

Os doadores do banco de sangue 

privado possuam maior frequência 

quanto ao número de doadores 

espontâneos e de doadores 

mulheres. 

De fato, o banco de sangue privado 

teve um número maior de doações 

espontâneas e de doadoras do sexo 

feminino. 

Hipótese corroborada 

Hipótese 3: A importância dada às motivações varia de acordo com alguns aspectos da história de vida 

do doador, como seu estágio de carreira (primeira vez ou repetição), tipo de doação (espontânea ou de 

reposição) e sexo. 

Predição 3 Resultados Conclusão 

Doadores de primeira vez 

considerarão mais importantes 

motivações de caráter altruísta 

enquanto que os doadores de 

repetição considerarão mais 

importantes motivações de caráter 

egoístas. 

“Obrigação moral/social” e 

“Lanche gratuito” foram mais 

importante para os doadores de 

primeira vez. Nenhuma dessas 

motivações possui caráter altruísta. 

 

 

Hipótese não corroborada 

Predição 4 Resultados Conclusão 

Doadores espontâneos considerarão 

mais importantes motivações de 

caráter altruísta enquanto que os 

doadores de reposição considerarão 

mais importantes motivações de 

caráter egoístas. 

 “Parecia o certo” foi encontrado 

como mais importante para os 

doadores de reposição. Essa 

motivação possui caráter altruísta. 

 

Hipótese não corroborada 

Predição 5 Resultados Conclusão 

Doadoras do sexo feminino 

considerarão mais importantes 

motivações de caráter altruísta 

enquanto que os doadores do sexo 

masculino considerarão mais 

“Sinto-me psicologicamente bem 

ao fazer a doação” foi mais 

relevante para as mulheres. Essa 

motivação não possui caráter 

altruísta. 

 

 

Hipótese não corroborada 
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importantes motivações de caráter 

egoístas. 

Hipótese 4: O laço de parentesco ou de proximidade afeta a motivação para a doação.   

Predição 6 Resultados Conclusão 

Doadores de primeira vez 

apresentarão como principal fator 

motivacional a doação dirigida a um 

parente, amigo ou conhecido que se 

encontrava em necessidade. 

O tipo mais comum de primeira 

doação foi a doação espontânea, 

mesmo os doadores já tendo 

passado por uma situação em que 

um parente, amigo ou conhecido 

precisou de sangue no passado. 

Hipótese não corroborada 

Quadro 1: Síntese de hipóteses, predições, resultados e conclusões apresentados ao longo da dissertação. 

 Em síntese, a presente dissertação buscou analisar componentes motivacionais para 

doação de sangue sob a luz da Psicologia Evolucionista. De acordo com nosso levantamento de 

informações, esse é o primeiro trabalho brasileiro a fazer isso e o primeiro a investigar o peso 

da Teoria da Seleção de Parentesco como motivação para primeira motivação. Além disso, o 

presente trabalho apresenta dados interessantes referentes ao perfil socioeconômico dos 

doadores e se preocupa em caracterizar bem os participantes, de forma a fornecer um banco de 

dados para análises futuras que poderão ser feitas pelo próprio grupo de pesquisa desse trabalho, 

ou por outros pesquisadores. Por fim, gostaríamos que esse trabalho, além de fornecer dados, 

gerasse curiosidade, para que mais trabalhos sejam desenvolvidos sob essa perspectiva. A 

doação de sangue é um comportamento social nobre, que faz a diferença entre a vida e a morte 

de milhares de pessoas todos os dias e merece contribuições e pesquisas advindas das mais 

diversas áreas.  
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APÊNDICES 

Como dito na Apresentação desta dissertação, os Apêndices correspondem aos 

detalhamentos e pormenores da metodologia utilizada nos três trabalhos que foram 

apresentados. 

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa 

(PROPESQ) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e aceito sob o número 

de protocolo 61196716.7.0000.5537 (Anexo 01). 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários, no banco de sangue 

Hemovida, localizado na Avenida Nilo Peçanha, 199 - Petrópolis, Natal/RN. A metodologia 

será apresentada em etapas, sendo elas: Participantes e local de coleta, Caracterização da 

amostra, Instrumentos e Análise estatística.  

 

Participantes e local de coleta 

A coleta ocorreu entre os meses agosto e dezembro de 2017, na cidade de Natal, Rio 

Grande do Norte. A amostra de participantes do estudo incluiu todo e qualquer voluntário que 

tivesse acabado de realizar a doação e fosse morador de Natal. Ou seja, os critérios para 

participação na pesquisa foram os mesmos dos exigidos pelos bancos de sangue do país. Os 

critérios podem ser encontrados de forma detalhada no site Portal Brasil, do Governo Federal 

(2014).  Nenhum participante foi excluído do estudo. 

Quanto ao local de coleta, os questionários foram aplicados de forma presencial no 

banco de coleta de sangue Hemovida, em horários e dias da semana variados. O Hemovida é 

um banco de sangue particular que oferece serviços de transfusão de sangue e 

hemocomponentes. O local foi selecionado pela receptividade com que receberam a pesquisa.  

 

Caracterização da amostra 

Nosso número amostral total foi de 266 participantes. Os percentuais foram com base 

em porcentagem válida, ou seja, excluindo os valores ausentes. A Tabela 1 mostra aspectos 

sociodemográficos dos participantes de maneira geral. 
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Tabela 1.  

Características sociodemográficas dos participantes.  

Aspecto sociodemográfico Número absoluto* Percentagem 

Sexo  
  

Homem 176 66,2% 

Mulher 90 33,8% 

Idade 
  

18–27 117 44.3% 

28–42 104 39.4% 

43 ou mais 43 16.3% 

Religioso 
  

Sim 207 78,7% 

Não 57 21,3% 

Tipo de religião 
  

Não possui 57 21,8% 

Católico/Protestante 152 58% 

Evangélico 37 14,1% 

Espírita 12 4,6% 

Mórmon 2 0,8% 

Umbandista 1 0,4% 

Pagão 1 0,4% 

Estado Civil 
  

Solteiro 148 55,8% 

Casado 90 34% 

Outro 27 10,2% 

Filhos 
  

Sim 121 46,6% 

Não 139 53,4% 

Grau de escolaridade 
  

Analfabeto/Fundamental I incompleto 3 1,1% 

Fundamental I completo/Fundamental II incompleto 11 4,2% 

Fundamental completo/Médio incompleto 16 6% 

Médio completo/Superior incompleto 141 53,2% 

Superior completo  94 35,5% 

*Qualquer valor em uma categoria que seja menor do que 266 significa valores ausentes. 
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Foram coletados também dados referentes ao grupo sanguíneo ABO dos participantes 

(Tabela 2). Infelizmente, muitos participantes ainda não sabiam ou não recordavam qual era 

seu tipo sanguíneo, motivo pelo qual obtivemos um número amostral pequeno.  

Tabela 2  

Caracterização do grupo sanguíneo ABO dos participantes. 

Aspecto sociodemográfico Número absoluto* Percentagem 

Grupo sanguíneo ABO 
  

A 39 36,40% 

B 11 10,30% 

O 50 46,70% 

AB 7 6,50% 

Rh 
  

A - 7 6,50% 

A + 32 29,90% 

B - 4 3,70% 

B + 8 7,50% 

O - 12 11,20% 

O + 37 34,60% 

AB -  0 0% 

AB + 7 6,50% 

*Qualquer valor em uma categoria que seja menor do que 266 significa valores ausentes. 

Outra informação coletada foi relativa ao bem-estar do doador e a sua percepção do 

hemocentro como empresa prestadora de serviço. Pedimos para o participante relatar no 

questionário, através de uma escala Likert de 10 pontos, o quanto se sentia bem após a doação.  

A média para a pergunta “Como você se sente fisicamente por estar doando sangue” foi de 9,52 

(n = 265) e para “Como você se sente psicologicamente por estar doando sangue” foi de 9,63 

(n = 266). Ambas foram médias bastante altas, o que é positivo, pois significa que apesar de ser 

um comportamento custoso, as pessoas tiveram uma boa experiência, tanto fisicamente quanto 

psicologicamente.  

Além disso, pedimos para o doador relatar, tal como a questão acima descrita, a média 

para as instalações físicas e atendimento oferecido pelo hemocentro. A média para as 

instalações físicas oferecidas foi de 9,57 (n = 266) e a média para o atendimento oferecido foi 

de 9,74 (n = 265). Essas médias também são positivas e significa que o serviço e as instalações 

parecem estar adequados às necessidades dos doadores.  
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Através do questionário de doação de sangue, fizemos uma tabela apenas com os dados 

dos doadores de primeira vez (Tabela 3) a fim de melhor discriminar a amostra e tornar possível 

uma comparação com os doadores de repetição. 

Tabela 3 

Caracterização dos doadores de primeira vez (n = 71). 

Perfil do doador de primeira vez  Número absoluto Percentagem 

Familiar já precisou de doação? 
  

Sim 20 29% 

Não 49 71% 

Amigo já precisou de doação? 
  

Sim 26 37,10% 

Não 44 62,90% 

Conhecido já precisou de doação? 
  

Sim 41 58,60% 

Não 29 41,40% 

Algum familiar é doador? 
  

Sim 46 67,60% 

Não 22 32,40% 

Algum amigo é doador? 
  

Sim 53 81,20% 

Não 13 18,80% 

Já convidou alguém para doar? 
  

Sim 30 42,90% 

Não 40 57,10% 

Quanto acha que conhece o processo de doação? 
  

Já sei bastante sobre o processo de doação e seus benefícios 20 28,60% 

Conheço bem, mas tenho minhas dúvidas 22 31,40% 

Conheço pouco 20 28,60% 

Não sabia nada 8 11,40% 

Acha que deveria ser mais reconhecido pelo ato de doar? 
  

Sim 19 27,90% 

Não 49 72,10% 

 

Por fim, na Tabela 4, podemos ver informações a respeito do processo de doação de 

sangue, porém apenas com os dados obtidos dos doadores de repetição. 
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Tabela 4  

Caracterização dos doadores de repetição (n = 195). 

Perfil do doador de repetição Número absoluto Percentagem 

É doador regular? 
  

Sim 135 68,90% 

Não 61 31,10% 

Quais outros motivos te levaram a doar novamente? 
  

Espontaneamente 167 67,10% 

Reposição para familiar 14 5,60% 

Reposição para amigo 28 11,20% 

Reposição para conhecido 18 7,20% 

Reposição para desconhecido 22 8,80% 

Motivação no dia da pesquisa 
  

Doação espontânea 118 61,20% 

Reposição para familiar 13 6,60% 

Reposição para amigo 31 15,80% 

Reposição para conhecido 15 7,70% 

Reposição para desconhecido 17 8,70% 

Familiar já precisou de doação? 
  

Sim 94 48% 

Não 102 52% 

Amigo já precisou de doação? 
  

Sim 133 67,90% 

Não 63 32,10% 

Conhecido já precisou de doação? 
  

Sim 125 65,10% 

Não 67 34,90% 

Algum familiar é doador? 
  

Sim 129 66,50% 

Não 65 33,50% 

Algum amigo é doador? 
  

Sim 169 87,10% 

Não 25 12,90% 

Já convidou alguém para doar? 
  

Sim 159 82,00% 

Não 34 17,50% 

Quanto acha que conhece o processo de doação? 
  

Possuo bastante conhecimento 126 64,30% 

Bem, porém tenho dúvidas 46 23,50% 

Conheço pouco 24 12,20% 
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Não sabia nada 0 0,00% 

Acha que deveria ser mais reconhecido pelo ato de doar? 
  

Sim 69 34,40% 

Não 125 64,10% 

 

Instrumentos 

Inicialmente, os instrumentos serão listados nessa seção, para, em seguida, serem 

detalhados. Segue abaixo: 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

- Questionário sociodemográfico com base nos critérios da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa; 

- Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade; 

- Questionário sobre doação de sangue. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

O TCLE (Anexo 02) foi montado com base no modelo fornecido pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa da PROPESQ da UFRN, atendendo a todos os requisitos do comitê. Ele era 

inicialmente apresentado ao participante, sendo sua assinatura uma condição obrigatória para a 

participação na pesquisa. Nesse instrumento constava um breve panorama do objetivo da 

pesquisa, por quais etapas ele passaria e sobre o caráter de sua participação (voluntário e 

anônimo). Havia ainda esclarecimentos quanto à utilização dos dados: apenas para fins de 

pesquisa, sendo divulgadas como parte de um todo, através de médias e resultados estatísticos. 

Nem a identidade nem as respostas dos participantes foram ou serão divulgadas de qualquer 

outra forma, em momento ou lugar algum. 

 

Questionário sociodemográfico com base nos critérios da Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa (ABEP) 

Para tornar possível a caracterização sociodemográfica da amostra, foi utilizado o 

questionário da ABEP, em sua versão mais atual disponível (2015). Esse questionário traz 

questões referentes ao caráter sociodemográfico do voluntário, como: idade, sexo, estado civil, 

grau de escolaridade, etc. (para mais informações, ver Anexo 03). Além de trazer informações 

acerca do perfil socioeconômico do doador, através do Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB). 
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Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (IGFP5) / Big Five Inventory 

A fim de mensurar alguns traços de personalidade dos doadores foi utilizado o IGFP5, 

versão validada para o Brasil por Andrade (2008). O Inventário dos Cinco Grandes Fatores de 

Personalidade (Anexo 04) é composto por 44 itens os quais, quando agrupados, são capazes de 

medir cinco fatores: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. 

Cada item possuía uma afirmação na qual o participante deveria responder o quanto concordava 

ou discordava da frase através do uso de uma Escala Likert de cinco pontos na qual 1 

correspondia a “discordo totalmente” e 5 correspondia a “concordo totalmente”, como pode ser 

visto na Figura 1.   

 

Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade 

A seguir encontram-se algumas características que podem ou não lhe dizer respeito. Por favor, 

escolha um dos números na escala abaixo que melhor expresse sua opinião em relação a você mesmo e 

anote no espaço ao lado de cada afirmação. Utilize a seguinte escala de resposta. 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

 

Eu me vejo como alguém que... 

___ (01). É conversador, comunicativo.  

Figura 1. Recorte do Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade, Andrade (2008) 

 

O IGFP5 foi incluído em nosso Método geral pois fez parte dos instrumentos utilizados 

na coleta. Contudo, os dados referentes à personalidade ainda serão analisados, não entrando, 

portanto, no corpo de trabalhos apresentados ao longo dessa dissertação.  

Questionário sobre doação de sangue  

A fim de mensurar alguns traços de personalidade dos doadores foi utilizado o IGFP5, 

versão validada para o Brasil por Andrade (2008). O Inventário dos Cinco Grandes Fatores de 

Personalidade (Anexo 04) é composto por 44 itens os quais, quando agrupados, são capazes de 

medir cinco fatores: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. 

Cada item possuía uma afirmação na qual o participante deveria responder o quanto concordava 

ou discordava 

O instrumento utilizado para coletar dados sobre a experiência do participante com o 

processo de doação foi resultado de uma adaptação do questionário encontrado no trabalho de 
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Rodrigues (2013), sobre elementos motivacionais para a doação de sangue. Modificações foram 

feitas no que diz respeito ao desmembramento de certas categorias, antes tratadas como um só. 

Por exemplo, familiares, amigos e colegas passaram a fazer parte de categorias distintas, quando 

antes pertenciam à mesma categoria. Além disso, dois modelos foram utilizados: o primeiro 

entregue a doadores de primeira vez (Anexo 05) e o segundo, para doadores de repetição 

(Anexo 06). A principal diferença entre eles foi que, no questionário de doador de repetição, 

também havia questões referentes à primeira doação do participante.  

Havia várias questões referentes à experiência que o doador tinha com o processo de 

doação. Havia, por exemplo, perguntas referentes ao motivo da primeira doação, a possíveis 

necessidades de precisar de uma bolsa de sangue para si ou para parentes, colegas ou 

conhecidos, à percepção quanto a qualidade do serviço e do atendimento prestado, entre outras 

(para maiores detalhes acessar os Anexos 05 e 06). Além disso, havia um quadro com 26 

possíveis motivações para a doação do participante naquele momento. Para cada uma das 26 

motivações o doador deveria dar seu grau de importância naquele momento. Assim como no 

IGFP5, as motivações também foram medidas por meio de uma Escala Likert de cinco pontos, 

na qual 1 equivalia a “Nada importante” e 5 equivalia a “Extremamente importante”, como 

pode ser visto na Figura 2. 
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17. Marque com um “x” o grau de importância de cada uma das motivações abaixo de acordo 

com o quanto elas são importantes para você nessa doação de hoje: 

 Extremamente 

importante 

5 

Muito 

importante 

4 

Importante 

3 

Pouco 

importante 

2 

Nada 

importante 

1 

1- Recomendação da 

igreja/escola/trabalho 

     

2- Assisti uma 

propaganda 

     

3- Ter uma atualização 

dos meus exames de 

sangue 

     

Figura 2. Recorte do quadro de motivações, retirado do questionário sobre doação de sangue adaptado de 

Rodrigues (2013) 

 

Detalhamento dos artigos e análise estatística  

A intenção desse tópico é fornecer detalhamentos sobre as análises estatísticas 

utilizadas. Como a dissertação se encontra em formato de artigos, alguns detalhes não couberam 

no modelo dos trabalhos que serão submetidos à publicação. 

 

Artigo 1 – Revisão teórica 

Por se tratar de um artigo de revisão sistemática, os resultados foram feitos por meio de 

estatísticas descritivas e análises qualitativas. O intuito do artigo foi fazer um levantamento 

sistemático de dados, a fim de situar o leitor quanto a temática e, também, mostrar como ela 

vem sendo estudada no Brasil. Devido à dificuldade de encontrar artigos que relacionassem 

doação de sangue e seus aspectos motivacionais sob uma perspectiva do estudo do 

comportamento, optamos por palavras-chave mais abrangente e em inglês (já que esse idioma 

é mais abrangente nas publicações científicas vigentes). Por isso a escolha de blood donors, ao 

invés de blood donation (para tentar evitar trabalhos que abordassem o tema apenas sob a 

perspectiva clínica) e motivations para ter acesso a trabalhos que abordassem o processo de 

doação de sangue como um comportamento.  
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Artigo 2 – Estudo empírico 1 

Tratou-se de um estudo não-experimental, já que os doadores não eram alocados 

aleatoriamente nas condições, já fazendo parte de um grupo de forma natural. O delineamento 

foi entre-participantes, já que cada participante só podia participar de uma condição. 

Para esse estudo, o objetivo foi fazer uma comparação entre duas amostras. A ideia 

inicial era coletar em um banco de sangue privado e outro público, porém o tempo foi escasso 

e apenas conseguimos dados do banco de sangue privado (Hemovida). Portanto, para realizar a 

comparação, buscamos bancos de dados para acessarmos essas informações. Dessa forma, 

utilizamos os dados coletados por Freire (2012), que foi desenvolvido em um banco de sangue 

público (Hemonorte). Nosso estudo contou com 266 participantes, enquanto que o de Freire 

contou com 347, totalizando 613 sujeitos.  

Como nosso interesse era buscar diferenças e similaridades entre essas duas populações, 

utilizamos um qui-quadrado de aderência para cada uma das categorias que queríamos testar. 

O número amostral mínimo (n = 220, gl = 5) foi calculado através do software G*Power 3.9.2, 

assumindo α = 0.05, poder = 0.95 e um tamanho de efeito médio (w) = 0.3.  

Algumas informações não foram encontradas no trabalho de Freire (2012), como tipo 

sanguíneo e estrato socioeconômico. Quanto ao nível socioeconômico, esse foi medido por 

meio do questionário da ABEP, como explicado acima. O escore gerado por cada participante 

o alocava em um estrato socioeconômico que ia de A (estrato mais favorecido economicamente) 

até D&E (estrato mais desfavorecido economicamente). Quanto a frequência de 

representatividade na população, os dados fornecidos pela ABEP (2015) apesar de recentes, 

não diziam respeito apenas à Natal. A frequência dos níveis socioeconômicos fornecidos dizia 

respeito ao nordeste como um todo, o que poderia mascarar a real representatividade de cada 

uma delas em nossa capital. 

 Para resolver esse empecilho, buscamos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para investigar como estava a representatividade dos níveis entre os doadores 

de sangue. O censo do IBGE ocorre a cada dez anos, portanto os dados mais recentes 

disponíveis para essa comparação seriam de 2010. Com o intuito de fornecer dados mais 

recentes, encontramos um levantamento amostral da população do ano de 2015 graças ao 

Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). O SIDRA fornece dados de cinco em 

cinco anos através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Ou seja, é um 

censo feito com uma parte da população, uma amostra significativa. Portanto, para efeitos de 

comparação, os dados utilizados foram os acessados do relatório de 2015 da referida pesquisa 

(compostos por entrevistas de 241.416 pessoas).  
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Como o IBGE não utiliza a mesma medida que a ABEP, foi preciso converter os dados. 

Por exemplo, os dados fornecidos pelo IBGE são dados em salários mínimos (considerando o 

salário mínimo como sendo R$ 510). Já a ABEP disponibiliza a renda média domiciliar de cada 

nível, como pode ser visto no Quadro 2.  

A partir desse quadro e do quadro que mostrava a representatividade de cada estrato no 

Nordeste, foi possível através de uma regra de três simples verificar qual seria a 

representatividade dos seis níveis em Natal. Os resultados se encontram no Artigo 2. 

 

Estrato Socioeconômico Renda média domiciliar 

A 20.272,56 

B1 8.695,88 

B2 4.427,36 

C1 2.409,01 

C2 1.446,24 

D&E 639,78 

Quadro 2. Renda média domiciliar estipulada pela ABEP (2015) para cada um dos seis estratos socioeconômicos 

 

Artigo 3 – Estudo empírico 2 

 Assim como o estudo empírico 2, tivemos um projeto não-experimental, já que os 

doadores estavam alocados de forma natural em seus grupos, e com delineamento entre-

participantes, já que cada participante só participava de uma condição (ou era doador de 

primeira vez ou de repetição, por exemplo).  

O objetivo foi avaliar como a importância dada para cada motivação se comportava em 

diferentes níveis de análise. Os doadores foram agrupados de acordo com suas respostas 

referentes ao processo de doação. Todas essas perguntas geravam respostas categóricas e foram 

tratadas como variáveis dependentes: estágio da carreira do doador (“doador de primeira vez” 

ou “doador de repetição”), tipo da doação (“espontânea” ou “de reposição), sexo (“masculino” 

ou feminino”) e tipo da primeira doação (“espontânea” ou “de reposição). Já a variável 

independente era a média de importância gerada por cada grupo. 

 A fim de escolher a análise mais adequada (estatística paramétrica ou não-paramétrica), 

foram testados os princípios de normalidade dos dados. Como os dados não se comportaram de 

maneira normal, optamos pelo teste não-paramétrico Mann-Whitney para verificar se a mediana 

de cada uma das motivações diferia em cada agrupamento selecionado. Por exemplo: doadores 

de primeira vez comparados com os doadores de repetição e assim por diante. O número 
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amostral mínimo (n = 220, gl = 1) foi calculado através do software G*Power 3.9.2, assumindo 

α = 0.05, poder = 0.95 e um tamanho de efeito médio (d) = 0.5. 

 Para a segunda análise, referente à investigação do componente motivacional ligado à 

primeira doação, os motivos para a primeira doação (variáveis dependentes categóricas) foram 

“Espontânea”, “De reposição para familiar”, “De reposição para amigo”, “De reposição para 

conhecido” e “De reposição para desconhecido”. Nossa outra variável categórica foi formada 

através do número total de doadores que responderam “sim” para as questões “Algum familiar 

seu já precisou de doação de sangue?”, “Algum amigo seu já precisou de doação de sangue?” 

e “Algum conhecido já precisou de doação de sangue?”, afinal havia a necessidade de o 

participante ter passado pela situação para poder ter tido o direito de escolha.  

Como nosso interesse era buscar diferenças ou similaridades entre essas duas variáveis 

categóricas, foi utilizado teste de qui-quadrado de Pearson. O número amostral mínimo (n = 

207, gl = 4) foi calculado através do software G*Power 3.9.2, assumindo α = 0.05, poder = 0.95 

e um tamanho de efeito médio (w) = 0.3.  
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ANEXOS 

Anexo 01 – Carta do comitê de ética (Brasil) 
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Anexo 02 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Alerta vermelho: analisando as motivações 

em doadores de sangue do Natal, Rio Grande do Norte”, que tem como pesquisadora responsável Fívia 

de Araújo Lopes. 

Esta pesquisa pretende identificar os principais motivos que influenciam na tomada de decisão 

ao doar sangue, assim como traçar um perfil de personalidade dos doadores. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é buscar entender o que trazem os doadores e o 

que os fazem voltar, a fim de mobilizar cada vez mais pessoas para o ato. 

Caso você decida participar, você deverá assinar esse termo de consentimento e responder a 

três questionários: um sociodemográfico (referentes ao seu perfil social), um sobre doação de sangue 

(que buscará entender os motivos que o trouxe até aqui hoje) e um sobre personalidade, também 

conhecido como Big Five (que buscará caracterizar seus traços de personalidade). Você levará cerca 

de 15 minutos para responder aos questionários. 

Tendo em vista que a execução dessa pesquisa envolve somente o preenchimento de 

questionários, nenhum desconforto significativo é previsto na sua participação. Caso haja algum 

desconforto ao compartilhar sua vida privada as pesquisadoras se dispõe a esclarecimentos adicionais 

para minimizá-los.  

Lembre-se de que seus dados serão mantidos em anonimato, utilizados para fins de análise 

estatística e serão representados como parte de um todo e divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Você terá 

como benefício a participação em um banco de dados que objetiva recrutar cada vez mais doadores, 

ajudando um número maior de pessoas no futuro.  

Se você tiver algum gasto comprovadamente associado a sua participação nessa pesquisa, ele 

será assumido pela pesquisadora e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profa. Dra. 

Fívia Lopes (84) 3215 3409, para a mestranda Natália Tasso, pelo número (84) 3211 9206 ou entrando 

em contato pelo e-mail nati_tasso@hotmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 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, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com as 

pesquisadoras responsáveis Fívia de Araújo Lopes e Natália de Araújo Miranda Tasso.  

 

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 “Alerta Vermelho: 

analisando as motivações em doadores de sangue do Natal”, Rio Grande do Norte, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

  

Natal, ____ de ____________ de 2017. 

 

__________________________________________________ 

            Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Alerta vermelho: analisando as motivações em 

doadores de sangue do Natal”, 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 510/16 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____ de ____________ de 2017. 

____________________________________________________ 

                                    Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo 03 – Questionário sociodemográfico (ABEP, 2015) 

 

Questionário sociodemográfico 

Dimensão 1: DADOS PESSOAIS 

1. Sexo:                                    (   ) Masculino            (   ) Feminino 

 

2. Idade (em anos):               ______________ 

 

3. Naturalidade:                     ______________ 

 

4. Nacionalidade:    (   ) Brasileiro               (   ) Outra. Qual? __________ 

 

5. Há quanto tempo reside em Natal (em anos):                      ___________ 

 

6. Estado civil:        (   ) Solteiro        (   ) Casado        (   ) Outro. Qual? __________ 

 

7. Possui filhos:      (   ) Não                        (   ) Sim. Quantidade: ______________ 

 

8. Seu grau de escolaridade:  

( 1 ) Analfabeto / Fundamental I incompleto  

( 2 ) Fundamental I completo / Fundamental II incompleto  

( 3 ) Fundamental completo/Médio incompleto  

( 4 ) Médio completo/Superior incompleto  

( 5 ) Superior completo   

 

9. Grau de escolaridade do chefe da família (pessoa que mais contribui para a renda do domicílio):  

( 1 ) Analfabeto / Fundamental I incompleto  

( 2 ) Fundamental I completo / Fundamental II incompleto  

( 3 ) Fundamental completo/Médio incompleto  

( 4 ) Médio completo/Superior incompleto  

( 5 ) Superior completo   

 

10.   Possui religião:                        (   ) Não        (   ) Sim. Qual? ______________ 

 

 

Dimensão 2: FINANCEIRA 



 

96 
 

Serão feitas algumas perguntas sobre itens do domicílio para efeito de classificação econômica. 

Todos os itens de eletroeletrônicos que serão citados devem estar funcionando, incluindo os que estão 

guardados.  Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor 

nos próximos seis meses. 

 

A água utilizada no seu domicílio é proveniente de? 

1 Rede geral de distribuição 

2 Poço ou nascente  

3 Outro meio 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é 

 
Marque com um “X” o número de itens da lista ao qual você tem acesso em sua residência 
 

 0 1 2 3 4 ou + 

Quantidade de automóveis de passeio 
exclusivamente para uso particular. 

     

Quantidade de empregados 
mensalistas, considerando apenas os 
que trabalham pelo menos cinco dias 
por semana.  

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, 
excluindo tanquinho.            

     

Quantidade de banheiros. 
 

     

DVD, incluindo qualquer dispositivo que 
leia DVD e desconsiderando DVD de 
automóvel. 

     

Quantidade de geladeiras. 
 

     

Quantidade de freezers independentes 
ou parte da geladeira duplex. 

     

Quantidade de máquinas secadoras de 
roupas, considerando lava e seca. 
 

     

Quantidade de lavadora de louças. 
 

     

Quantidade de fornos de micro-ondas. 
 

     

Quantidade de motocicletas, 
desconsiderando as usadas 
exclusivamente para uso profissional.   

     

Quantidade de microcomputadores, 
considerando computadores de mesa, 
laptops, notebooks e netbooks e 
desconsiderando tablets, palms ou 
smartphones. 
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1 Asfaltada/Pavimentada 

2 Terra/Cascalho 
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Anexo 04 – Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade 

 

Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade 

A seguir encontram-se algumas características que podem ou não lhe dizer respeito. Por favor, 

escolha um dos números na escala abaixo que melhor expresse sua opinião em relação a você mesmo 

e anote no espaço ao lado de cada afirmação. Utilize a seguinte escala de resposta. 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

 

 

Eu me vejo como alguém que... 

___ (01). É conversador, comunicativo.  

___ (02). Ás vezes é frio e distante. 

___ (03). Tende a ser crítico com os outros. 

___ (04). É minucioso, detalhista no trabalho. 

___ (05). É assertivo, não teme expressar o que sente. 

___ (06). Insiste até concluir a tarefa ou o trabalho. 

___ (07). É depressivo, triste. 

___ (08). Gosta de cooperar com os outros. 

___ (09). É original, tem sempre novas ideias. 

___ (10). É temperamental, muda de humor facilmente. 

___ (11). É inventivo, criativo. 

___ (12). É reservado. 

___ (13). Valoriza o artístico, o estético. 

___ (14). É emocionalmente estável, não se altera facilmente. 
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___ (15). É prestativo e ajuda os outros. 

___ (16). É, às vezes, tímido, inibido. 

___ (17). Pode ser um tanto descuidado. 

___ (18). É amável, tem consideração pelos outros. 

___ (19). Tende a ser preguiçoso. 

___ (20). Faz as coisas com eficiência. 

___ (21). É relaxado, controla bem o estresse. 

___ (22). É facilmente distraído. 

___ (23). Mantém-se calmo nas situações tensas. 

___ (24). Prefere trabalho rotineiro. 

___ (25). É curioso sobre muitas coisas diferentes. 

___ (26). É sociável, extrovertido. 

___ (27). É geralmente confiável. 

___ (28). É, às vezes, rude (grosseiro) com os outros. 

___ (29). É cheio de energia. 

___ (30). Começa discussões, disputas com os outros. 

___ (31). É um trabalhador de confiança. 

___ (32). Faz planos e os segue à risca. 

___ (33). Tem uma imaginação fértil. 

___ (34). Fica tenso com frequência. 

___ (35). É engenhoso, alguém que gosta de analisar profundamente as coisas 

___ (36). Fica nervoso facilmente. 

___ (37). Gera muito entusiasmo. 

___ (38). Tende a ser desorganizado. 

___ (39). Gosta de refletir, brincar com as ideias. 
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___ (40). Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil. 

___ (41). Preocupa-se muito com tudo. 

___ (42). Tende a ser quieto, calado. 

___ (43). Tem poucos interesses artísticos. 

___ (44). É sofisticado em artes, música ou literatura. 
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Anexo 05 – Questionário sobre doação de sangue para doador de primeira vez 

 

Questionário de doador de primeira vez 

Data: __/__/__ 

Por gentileza, leia e responda as seguintes questões: 

 

1. Sua doação é: 

(  ) Espontânea 

(  ) De reposição para familiar 

(  ) De reposição para amigo 

(  ) De reposição para conhecido 

(  ) De reposição para desconhecido 

 

2. Anterior a essa doação, algum dos seus familiares já precisou de doação de sangue? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

3. Anterior a essa doação, algum dos seus amigos já precisou de doação de sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

4. Anterior a essa doação, algum conhecido seu já precisou de doação de sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

 

5. Algum dos seus familiares doa sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

 

6. Algum dos seus amigos doa sangue?  

 (  ) Sim   (  ) Não 

 

 

 

7. Você já convidou alguém para doar sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

8. Em relação ao processo de doar sangue você acha que:  

(  ) Já sei bastante sobre o processo de doação de sangue e seus benefícios   

(  ) Conheço bem, mas tenho algumas dúvidas   
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(  ) Conheço pouco   

(  ) Não sabia nada  

 

9. Por que você acha que algumas pessoas não doam sangue (múltipla escolha)?  

(  ) Medo do processo (agulha, etc.)   

(  ) Falta de conhecimento   

(  ) Não podem (falta de peso, doenças, etc.)   

(  ) Não tem tempo 

(  ) Medo de contrair doenças 

(  ) Difícil acessibilidade ao local de doação 

(  ) Outros. Quais? _______________________________________   

 

10.  O que você acha que deveria ser feito para motivar mais as pessoas a doarem sangue (múltipla 

escolha)? 

(  ) Mais campanhas nas TVs, rádios, redes sociais, etc.   

(  ) Remuneração em dinheiro   

(  ) Remuneração em serviços (meia entrada em espetáculos, por exemplo) 

(  ) Mais campanhas móveis (para facilitar o acesso às pessoas)   

(  ) Maior esclarecimento dos benefícios já oferecidos (isenção em alguns tipos de concursos, etc.)   

(  ) Maior esclarecimento sobre o processo em si (como ele ocorre, tempo da sessão de doação, 

quais os riscos, etc.)   

(  ) Maior esclarecimento sobre a importância da doação   

(  ) Receber algum tipo de identificação (carteirinha, bottons, adesivos, etc.)   

11. Você acha que deveria ser mais reconhecido pelo seu ato de doar sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

12. Após essa doação, você pretende retornar para doar outras vezes? Se sim, em casos de 

(múltipla escolha): 

(  ) Doação espontânea    

(  ) De reposição para familiar    

(  ) De reposição para amigo 

(  ) De reposição para conhecido    

(  ) De reposição para desconhecido 

 

13. Como você se sente fisicamente por estar doado sangue?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muito 

mal 

   Indiferente     Muito 

bem 

 

14. Como você se sente psicologicamente por estar doado sangue?  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muito 

mal 

   Indiferente     Muito 

bem 

 

15. Qual seu nível de satisfação no que se refere às instalações físicas oferecidas pelo banco de 

sangue? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente 

insatisfeito 

        Totalmente 

satisfeito 

16.  Qual seu nível de satisfação com o atendimento oferecido pelo banco de sangue? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente 

insatisfeito 

        Totalmente 

satisfeito 

 

 

17. Marque com um “x” o grau de importância de cada uma das motivações abaixo de acordo com 

o quanto elas são importantes para você nessa doação de hoje. 

  

Extremamente 

importante 

5 

 

Muito 

importante 

4 

 

 

Importante 

3 

 

Pouco 

importante 

2 

 

Nada  

importante 

1 

1- Recomendação da 

igreja/escola/trabalho 

     

2- Assisti uma propaganda      

3- Ter uma atualização dos 

meus exames de sangue 

     

4- Ajudar alguém da família      

5- Ajudar amigo      

6- Ajudar colega      
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7- Ajudar conhecido      

8- Ser examinado(a) por 

um profissional da saúde 

     

9- Justificar ausência no 

trabalho 

     

10- Conseguir isenção em 

concurso público 

     

11- Influência da família      

12- Influência de 

amigos/colegas/conhecidos 

     

13- Recebi 

ligações/cartas/e-mails de 

convocação 

     

14- Lanche gratuito      

15- Posso precisar de 

sangue um dia 

     

16- Pois parecia o certo      

17- Motivos religiosos      

18- Ser reconhecido pelo 

meu ato 

     

19- Obrigação moral/social      

20- Para obter minha 

carteirinha de doação 

     

21- Já precisei um dia, 

então vim retribuir 

     

22- Sinto-me 

psicologicamente bem ao 

fazer a doação 

     

23- Estou salvando vidas       

24- Caridade      
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25- Aprovação de alguém      

26- Campanha de 

internet/rede social 
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Anexo 06 – Questionário sobre doação de sangue para doador de repetição 

 

Questionário de doador de repetição 

Data: __/__/__ 

Por gentileza, leia e responda as seguintes questões: 

 

1. Você é um doador regular (doa pelo menos três vezes por ano)? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

2. Na primeira vez em que você foi doar sangue, essa doação foi: 

(  ) Espontânea    

(  ) De reposição para familiar    

(  ) De reposição para amigo 

(  ) De reposição para conhecido    

(  ) De reposição para desconhecido 

 

3. Após a primeira doação, quais motivos te levaram a doar outras vezes (múltipla escolha)? 

(  ) Espontaneamente (bem estar, sentimento de ajuda ao próximo, etc.)    

(  ) Reposição para familiar    

(  ) Reposição para amigo 

(  ) Reposição para conhecido    

(  ) Reposição para desconhecido 

 

4. Qual o principal motivo que te levou a doar hoje? 

(  ) Espontaneamente (bem-estar, sentimento de ajuda ao próximo, etc.)    

(  ) Reposição para familiar    

(  ) Reposição para amigo 

(  ) Reposição para conhecido    

(  ) Reposição para desconhecido 

 

 

5. Algum dos seus familiares já precisou de doação de sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

 

6. Algum dos seus amigos já precisou de doação de sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 
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7. Algum dos seus colegas já precisou de doação de sangue? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

 

8. Algum dos seus familiares doa sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

 

9. Algum dos seus amigos doa sangue?  

 (  ) Sim   (  ) Não 

 

 

10. Você já convidou alguém para doar sangue?  

 (  ) Sim   (  ) Não 

 

11. Em relação ao processo de doar sangue você acha que:  

(  ) Já sei bastante sobre o processo de doação de sangue e seus benefícios   

(  ) Conheço bem, mas tenho algumas dúvidas   

(  ) Conheço pouco   

(  ) Não sei nada   

 

12. Por que você acha que algumas pessoas não doam sangue (múltipla escolha)?  

(  ) Medo do processo (agulha, etc.)   

(  ) Falta de conhecimento   

(  ) Não podem (falta de peso, doenças, etc.)   

(  ) Não tem tempo 

(  ) Medo de contrair doenças 

(  ) Difícil acessibilidade ao local de doação 

(  ) Outros. Quais? _______________________________________   

 

 

13. Você acha que deveria ser mais reconhecido pelo seu ato de doar sangue?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

14.  O que você acha que deveria ser feito para motivar mais as pessoas a doarem sangue (múltipla 

escolha)? 

(  ) Mais campanhas nas TVs, rádios, redes sociais, etc.   

(  ) Remuneração em dinheiro   

( ) Remuneração em serviços (meia entrada em espetáculos, por exemplo) 



 

108 
 

(  ) Mais campanhas móveis (para facilitar o acesso às pessoas)   

(  ) Maior esclarecimento dos benefícios já oferecidos (isenção em alguns tipos de concursos, etc.)   

(  ) Maior esclarecimento sobre o processo em si (como ele ocorre, tempo de duração, quais os 

riscos, etc.)   

(  ) Maior esclarecimento sobre a importância da doação   

(  ) Receber algum tipo de identificação (carteirinha, bottons, adesivos, etc.)   

 

15. Como você se sente fisicamente por estar doando sangue?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muito 

mal 

   Indiferente     Muito 

bem 

 

16. Como você se sente psicologicamente por estar doando sangue?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muito 

mal 

   Indiferente     Muito 

bem 

 

17. Qual seu nível de satisfação no que se refere às instalações físicas oferecidas pelo banco de 

sangue? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente 

insatisfeito 

        Totalmente 

satisfeito 

 

18. Qual seu nível de satisfação com o atendimento oferecido pelo banco de sangue? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente 

insatisfeito 

        Totalmente 

satisfeito 

 

 

19. Marque com um “x” o grau de importância de cada uma das motivações abaixo de acordo com 

o quanto elas são importantes para você nessa doação de hoje. 

 

  

Extremamente 

 

Muito 

 

 

 

Pouco 

 

Nada  
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importante 

5 

importante 

4 

Importante 

3 

importante 

2 

importante 

1 

1- Recomendação da 

igreja/escola/trabalho 

     

2- Assisti uma propaganda      

3- Ter uma atualização dos 

meus exames de sangue 

     

4- Ajudar alguém da família      

5- Ajudar amigo      

6- Ajudar colega      

7- Ajudar conhecido      

8- Ser examinado(a) por 

um profissional da saúde 

     

9- Justificar ausência no 

trabalho 

     

10- Conseguir isenção em 

concurso público 

     

11- Influência da família      

12- Influência de 

amigos/colegas/conhecidos 

     

13- Recebi 

ligações/cartas/e-mails de 

convocação 

     

14- Lanche gratuito      

15- Posso precisar de 

sangue um dia 

     

16- Pois parecia o certo      

17- Motivos religiosos      
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18- Ser reconhecido pelo 

meu ato 

     

19- Obrigação moral/social      

20- Para obter minha 

carteirinha de doação 

     

21- Já precisei um dia, 

então vim retribuir 

     

22- Sinto-me 

psicologicamente bem ao 

fazer a doação 

     

23- Estou salvando vidas       

24- Caridade      

25- Aprovação de alguém      

26- Campanha de 

internet/rede social 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


