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1. RESUMO 

O banco de sangue é um órgão vital para a saúde pública e responsável em salvar 

várias vidas que necessitem de uma transfusão sanguínea. Todo o processo 

envolvendo a hemoterapia gira em torno do sangue doado por altruísmo, por isso é 

tão importante divulgar e apoiar o ato de doar. Trata-se de um estudo descritivo 

exploratório através do levantamento de dados do Hemonúcleo de Bragança Paulista 

e aplicação de um questionário aos alunos de Centro Universitário Amparense- 

UNIFIA. O presente estudo apresenta os dados referente aos anos de 2012, 2013 e 

2014, que somam um montante 22.308 doadores. Demostrou-se uma prevalência de 

doadores de sexo masculino de 64,35%. A incidência de doadores de repetição foi de 

40,45%. Entre os alunos pesquisados na instituição a prevalência de doadores foi de 

13,7%. Quanto aos motivos que os levaram a realizar a doação 63% dos alunos 

doadores efetuaram a doação por altruísmo e os outros 37% foram para ajudar algum 

conhecido que necessitava de transfusão sanguínea. Dentre os pesquisados que 

disseram nunca ter doado o motivo mais citado foi a falta de oportunidade (66,2%), o 

que deixa evidente a importância de campanhas mais frequentes para que tal 

oportunidade seja oferecida, visto que 60,7% deles aceitariam doar em uma próxima 

oportunidade. A principal insegurança citada com respeito a doação foi o desconforto 

com agulhas 32,4%; seguido de passar mal durante o processo com 28,3% e medo 

de contrair alguma doença com 18,3%. Essas inseguranças refletem-se como 

consequências de um dado alarmante: 68,3% dos entrevistados possuem 

informações básicas sobre doação de sangue, informações essas extraídas da mídia 

no geral. Percebe-se um nível de esclarecimento pouco satisfatório sobre o tema, o 

que leva o futuro doador a se questionar sobre a segurança do ato de doar sangue. 

Dessa maneira fica claro que o ato da doação precisa ser incentivado devido a sua 

grande importância para a saúde pública no geral e a necessidade de campanhas de 

esclarecimento de dúvidas para que seja possível minimizar mitos e inseguranças 

errôneas acerca do tema e captar cada vez um número maior de doadores. 

2. INTRODUÇÂO 

O presente estudo aborda como tema principal a atividade do hemonúcleo de 

Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. O banco de sangue é uma 

instituição vital para a saúde pública, uma vez que ele é responsável por coletar, 

processar e estocar o sangue proveniente de doação para futuras transfusões 

(BRASIL, 2010). 



No mundo atual, onde a violência e outros fatores hostis se fazem presente, vários 

são os motivos que tornam necessária a transfusão sanguínea: acidentes, 

hemorragias, leucemias, anemias severas, cirurgias de alta complexidade, traumas e 

outros problemas de saúde, por esses vários motivos muitos pacientes tem que 

passar por essa experiência de transfusão sanguínea onde muitos sabem o motivo da 

transfusão e outros não tem este conhecimento levando ao medo do procedimento 

aos pacientes. Em uma pesquisa feita na região sul do Brasil com 11 indivíduos em 

processo transfusional, os pacientes mostraram conhecer o processo que estão 

submetidos embora isso não tenha os tornando isentos dos medos e mostrando 

incerteza em relação a sua sobrevivência. (FAQUETTI, et al 2014) 

É essencial que a doação de sangue seja feita, pois só desta maneira é possível 

atender a demanda transfusional, frisando que a doação é um ato de solidariedade 

onde, segundo a legislação brasileira não se pode doar em busca de algum benefício 

ou  ganhando algo em troca. O ato da doação pode ser uma atitude solidária 

espontânea ou vinculada a um determinado paciente, se expressando cada vez mais 

como solidariedade orgânica. (PEREIMA, 2010) 

Devido a essa importância de doar sangue, vários países estão avançando em 

políticas públicas sobre o assunto. Segundo Yu, et al. 2013, a China continental é um 

exemplo disso, já que o incentivo a doação voluntária é algo novo promovido pelo 

governo, que apela ao altruísmo dos chineses. Outro exemplo disso foi o Reino Unido 

que a partir de setembro de 2011 passa a aceitar que homens homossexuais doem 

sangue. Tal ação está promovendo discussões sobre a segurança do sangue doado, 

segundo o trabalho de BONING, et al. 2012. 

Embora a doação seja uma ação simples, existem muitas pessoas aptas a doar 

que não adotam esse proceder por medo, falta de informação ou até mesmo por achar 

que a doação não é tão importante devido há pouca quantidade de campanhas feitas. 

Em um estudo de abordagem qualitativa em um hospital universitário da cidade do 

Rio de Janeiro com 20 participantes, alguns entrevistados declaram que são poucas 

campanhas feitas e também realizadas em alguns períodos, socialmente acabam 

sendo percebidas como uma atividade de pouca importância e pode gerar uma 

desvalorização e desinteresse do ato por parte do não doador (SILVA; VALADARES, 

2015). Nesse estudo será evidenciado a segurança do ato de doar e diversas 

informações esclarecerão as dúvidas mais comuns dos supostos doadores. 

3. OBJETIVOS 



Pesquisar a incidência de doações de sangue no Hemonúcleo de Bragança 

Paulista e levantar informações referentes à doação de sangue entre os universitários 

do Centro Universitário Amparense UNIFIA. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo, descritivo exploratório que foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do grupo UNISEPE para aprovação. Os dados foram coletados no 

Hemonúcleo Regional de Bragança Paulista localizado no interior de São Paulo, 

dentro da Universidade São Francisco (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO 

FRANCISCO DE BRAGANÇA PAULISTA, 2015). Os dados coletados para o estudo 

são referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, referente ao número de doações feitas 

nesta unidade, frequência de retorno dos doadores, sexo dos doadores, total de 

bolsas descartadas e seus motivos e índice de reações transfusionais. Os dados 

foram compilados anualmente, transferidos para o Microsoft Excel, assim tabulados, 

transformados em gráficos e relatórios discursivos. 

Realizou-se também uma pesquisa qualitativa dentro do Centro Universitário 

Amparense, em março de 2016, através de entrevista com média de duração de 15 

minutos, com 335 indivíduos, mediante aceitação e assinatura prévia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecimento. A amostra determinada será amostra aleatória 

simples, aquela na qual todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem 

selecionados. O número da amostra foi calculado através de calculadora eletrônica, 

levando em conta um erro amostral de 5%, nível de confiança de 95% e uma 

população de 2759 alunos da instituição. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em um banco de sangue tudo gira em torno do sangue doado, assim é fácil 

perceber a importância de uma doação. É o próprio banco de sangue que realiza a 

triagem dos doadores através de exames clínicos e entrevistas para assegurar a 

qualidade do sangue que será transfundido. Nessa triagem se determina se o doador 

está apto ou não para doação. Segundo GONZALEZ et al 2013, o baixo hematócrito 

e o comportamento de risco foram os principais motivos de diferimento dos doadores 

em um estudo em três centros de sangue do Brasil. Além disso notou-se que 

dependendo da região demográfica o comportamento dos doadores é diferente, 

portanto alterando o motivo do diferimento por regiões. 

O ato de diferir o doador é algo que deve ser efetuado com o máximo de cautela 

para que esse não se sinta desvalorizado e assim volte a doar em uma próxima 



oportunidade. Em um estudo feito por HILLGROVE et al. 2012 é evidenciado que o 

ato do diferimento causa aborrecimento emocional e interrompe o hábito da doação 

regular o que gera certo incômodo ao doador. Assim o diferimento é algo de suma 

importância em uma triagem. 

Além dessa triagem e da coleta, posteriormente o banco de sangue processa o 

material para que o máximo de segurança seja garantida. Vários exames 

imunológicos e de biologia molecular são realizados para descobrir se o sangue 

possui alguma doença que pode vir a contaminar o seu futuro receptor. Entre as 

doenças que são pesquisadas estão a Hepatite C, AIDS, Hepatite B, Sífilis, Doença 

de Chagas e Malária no caso de regiões endêmicas. Se todos os testes para detectar 

essas doenças derem negativo, então o sangue está apto para a doação. (BRASIL, 

2010) 

Além desses testes para detectar tais doenças, o sangue ainda passa pelo 

processo de tipagem sanguínea para que se descubra qual a sua classificação no 

sistema ABO e Rh. A tipagem sanguínea é de extrema importância dentro de um 

banco de sangue, caso um paciente receba um sangue do tipo diferente ao seu, várias 

são as complicações geradas por uma reação transfusional, que pode até levar o 

paciente transfundido a óbito. (FUNDAÇÃO HEMOMINAS, 2010). 

     Em síntese, apresentando dados e evidenciando a importância do ato da doação 

para o funcionamento de um banco de sangue, o presente estudo tem como objetivo 

mostrar acima de tudo a segurança de doar e todos os processos feitos no sangue 

para a transfusão usando como base o banco de sangue de Bragança Paulista e sua 

atividade em toda aquela região do interior paulista. 

6. RESULTADOS 

Hemonúcleo é um local para receber doações de sangue ligado a clinicas ou 

hospitais públicos e privados da região. Mesmo com o avanço da ciência ainda assim 

o ato da doação é tão necessário à manutenção da sociedade já que não existe um 

substituto para o sangue, então quando pacientes precisam de sangue para 

sobreviver só podemos contar com a boa vontade de outras pessoas 

(PEREIMA,2010). 

A pesquisa dos dados de doadores do hemonúcleo de Bragança Paulista, 

demostra a necessidade de doadores para reabastecer os estoques de bolsas 

sanguíneas. Nos anos de 2012, 2013 e 2014 apresentaram-se um montante 22.308 

doadores, com uma média anual de 7436 doadores. Pode notar que ao decorrer dos 



anos caiu gradativamente o número de doadores inaptos, ou seja, mais pessoas 

puderam colaborar com o hemonúcleo de 2012 a 2014, consequentemente podemos 

notar o número de doadores aptos com um crescimento de média de 400 doadores 

aptos de 2012 há 2014, assim representado no gráfico 1. 

Gráfico 1- Evolução do número de doadores. 

Embora representem uma 

quantia significante de 

doadores, os doadores de 

repetição não atingem 50% do 

total. Nos anos de 2012, 2013 

e 2014 os doadores que 

retornaram a tal ato foram 

40,45%, média abaixo do 

apresentado por ALMEIDA, 

2011 que em seu estudo demostrou que das 2777 coletas realizadas, 1775 (64,0%) 

foram realizadas por doadores de repetição. Desta maneira fica claro que não só a 

campanha de doação para doadores de primeira viagem é importante, como 

campanhas para doadores de repetição também contribui no número de doações que 

temos atualmente, conforme ALDAMIZ-ECHEVARRIA, 2014 que cita a necessidade 

de uma campanha forte de marketing para que as pessoas voltem a doar, por isso ter 

um conhecimento sobre o comportamento dos doadores, tais como, características 

pessoais ,motivações ,e suas experiências ajudam a entender sobre os doadores e 

como atingir para que eles voltem a doar.  

Observa-se que a grande maioria de doadores são homens com 64,35%; em 

comparação as mulheres com apenas 35,64%, assim como em um estudo realizado 

na cidade de Florianópolis, onde MARIANO, 2013 relatou que a maior prevalência na 

cidade são de doadores do sexo masculino, para ele , um dos fatores associados para 

esta diferença são os fatores de exclusão ,analisando de modo geral  encontra - se 

um ponto fraco na relação das mulheres ao doar sangue, podendo gerir campanhas 

para levar mulheres a tal ato. 

Após os dados compilados demostrou-se os motivos de descartes de bolsas, 

mostrando novamente a importância da doação, pois o número de bolsa descartadas 

é alto principalmente devido ao curto prazo de validade das bolsas. Nos dados dos 3 

anos observou-se um número de 25.909 de bolsas descartadas,  sendo o motivos 
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mais frequente  a validade excedida das bolsas com 39,47%, seguido do volume 

insuficiente com 25,36% e plasma excedente com 19,43%, em seguida com uma 

quantidade menor são sorologia inconclusiva, controle de qualidade, sorologia positiva 

e outros como mostrado no gráfico 2, dentro desse outros temos; Abertura do sistema, 

auto exclusão, armazenamento inadequado, bolsa com hemólise, anticorpo irregular, 

volume excedente, bolsa rompida, presença de grumos e devolução de bolsa. Assim 

todos estes mencionados descartados seguindo os padrões de descarte dos resíduos 

do grupo A1 no documento sancionado da ANVISA. 

Gráfico 2- Relação dos motivos de descartes de bolsas. 

Como mostrado no gráfico 2 a 

porcentagem de sorologia 

positiva foi de 3,56, e em acordo 

com QUEIROZ, 2012 que 

estudou 106.203 doadores de 

sangue de 1ª vez, aptos na 

triagem clínica onde sua maioria 

foi de homens comparado as 

mulheres, exames realizados de 

marcadores de sorologia 

negativo foram anti-HBc, (86%); 

HBsAg, (99%); anti-HCV, (99%); anti-HTLV, (99%); Sífilis, (97%). Mas afirma que 217 

(0,204%) foram diagnosticados como HIV-positivo, não observando diferença entre 

gêneros HIV, colocando que doadores espontâneos apresentavam risco maior do que 

autólogos. Com todas as informações retidas referente a sorologia positiva em nosso 

trabalho, demostra-se que ainda é baixo o percentual de pacientes com sorologia 

positiva, mas não se descarta preocupação referente a transmissão da doença, afinal 

a doação é um ato voluntario e o controle epidemiológico nesta situação deve-se 

tornar vigente. 

A reação transfusional é, toda e qualquer intercorrência que ocorra na 

transfusão sanguínea, durante ou após a sua administração, como algumas reações 

imediatas, por exemplo; reações febris ou alérgicas e algumas reações tardia como 

exemplo; imunomodulação, doenças infecciosas entre outras. Das que foram 

transfundidas foi constatado apenas um total de 57 reações transfusionais nos três 

anos no HUSF, tendo uma semelhança no resultado da unidade avaliada no trabalho 
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de ALMEIDA, 2011 que também demostrou baixo índice de reações, assim nota-se a 

segurança do processo perante um número baixo de reações.  

  Dentre os pesquisados 65,2% eram mulheres e 34,8% homens, sendo faixa 

etária média de 18 a 25 anos, com média de renda de 2 a 3 salários mínimos. Na 

pesquisa realizado com os alunos demostrou-se uma prevalência 13,7% de doadores 

enquanto 86,3% dos voluntários responderam nunca ter doado, estes dados sugerem 

que campanhas de doação de sangue ainda são muito importantes, a cultura da 

pressa, que leva as pessoas a fazer tudo imediatamente, contribui para a falta de 

paciência e tempo para a doação de sangue, vendo que no estudo de doação de 

sangue por solidariedade mecânica versus orgânica PEREIMA,2010 afirma , que o 

ato da doação vem se expressando, cada vez mais, como solidariedade orgânica. 

Os resultados apresentados dos alunos doadores de sangue do Centro 

Universitário Amparense UNIFIA mostraram que a maioria dos doadores que 

responderam o questionário já efetuou de 2 a 3 vezes a doação de sangue que 

equivale a 39,1%, logo atrás com 34,8% doaram apenas 1 vez, números muito 

próximos que chamam a atenção, 19,6% dos doadores responderam que realizarão 

a doação novamente sempre que possível respeitando o intervalo entre as doações e 

apenas 6,5% não lembram quantas vezes doaram. Em comparação com o 

hemonúcleo de Bragança Paulista que apresentou 40,45% de doadores de repetição, 

observa-se que ambos os lugares mostram que poucos doadores voltam a doar, 

sendo menos de 50%. ALDAMIZ-ECHEVARRIA,2014 se refere a importância do 

marketing, o poder de conhecer os doadores e seu comportamento, que pode ajudar 

muito as ações e campanhas para que doadores sempre que possível voltem a doar. 

Outro dado importante foi as causas que motivaram os alunos acadêmicos a doar: 

63% dos doadores efetuaram a doação por altruísmo, e os outros 37% foram para 

ajudarem algum conhecido que necessitava de transfusão sanguínea. Importante citar 

também que 54,3% dos alunos doadores responderam que gostaram da experiência 

de doar e voltarão sempre que possível, outros 43,5% gostaram de doar por ser um 

ato solidário e apenas 2,2% não gostaram, mais acharam uma experiência 

interessante. 

Em relação aos que já foram reprovados na triagem apenas 15,2% dos alunos 

foram inaptos alguma vez, assim impedidos de realizar o ato, os outros 84,8% foram 

considerados aptos a realizarem a doação, um número menor comparando com os 



doadores do hemonúcleo de Braganca Paulista que apresentou uma porcentagem 

média de 22,28% de doadores inaptos.  

Gráfico 3- Motivo dos pesquisados do UNIFIA não doar. 

Dentre os pesquisados que 

disseram nunca ter doado 

sangue perguntou-se qual o 

motivo da não doação, 

representado do gráfico 3. 

Vários foram os motivos 

alegados pelos acadêmicos 

como razão para não doarem 

sangue. O motivo mais citado foi 

a falta de oportunidade, o que deixa evidente a importância de campanhas mais 

frequentes para que tal oportunidade seja oferecida. Empatados em segundo lugar 

estão as alegações de medo do processo e incapacidade de doar por alguma 

particularidade, ambos com 14,8%; bem distante do primeiro lugar que possui 66,2% 

dos acadêmicos, entre outros como doadores que foram inaptos a doação com 3,8% 

e 0,3% dos pesquisados acham um procedimento inseguro. 

Números que refletem um reflexo positivo foi quando questionados se aceitariam 

efetuar a doação em uma próxima oportunidade, uma parcela significativa de 60,7% 

afirmou que sim, o que confirma a alegação mais expressiva sobre os motivos de que 

não são doadores. Por outro lado, demonstrando ainda certa insegurança, 28,3% dos 

acadêmicos entrevistados respondeu que talvez doariam, não confirmando assim a 

realização da doação e apenas 11% disseram não. 

O ato de efetuar uma doação sanguínea e assim se tornar um doador acaba 

despertando insegurança naqueles que nunca doaram. Entre os entrevistados a 

insegurança maior foi o desconforto com agulhas 32,4%; seguido de passar mal 

durante o processo com 28,3% e medo de contrair alguma doença com 18,3%, esses 

foram as três mais respondidas entre as seis opções, outras inseguranças 

evidenciadas pelos entrevistados porém de maneira pouco significativa foram acesso 

venoso difícil 4,8% e medo de acabar com sinais, como por exemplo hematomas com 

2,8% e uma boa parte com 13,4% não tem qualquer insegurança que impeçam de 

doar sangue. 



Essas inseguranças refletem-se como consequências de um dado alarmante: 

68,3% dos entrevistados possuem informações básicas sobre doação de sangue, 

informações essas extraídas da média no geral; 16,2% afirmaram não saber quase 

nada e por isso teriam inúmeras dúvidas e apenas 15,5% falaram saber de muitas 

coisas através de diálogos com profissionais da área. Percebe-se um nível de 

esclarecimento pouco satisfatório sobre o tema, o que leva o futuro doador a se 

questionar sobre a segurança do ato de doar sangue. Dessa maneira fica claro o ato 

da doação precisa ser incentivado devido a sua grande importância para a saúde 

pública no geral e a importância de campanhas de esclarecimento de dúvidas para 

que seja possível minimizar mitos e inseguranças errôneas acerca do tema e 

arrecadar cada vez um número maior de doadores. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi abordado o assunto sobre a atividade do banco de sangue de 

Bragança Paulista ,como é seu funcionamento em geral e também o índice de doação 

de sangue neste hemonúcleo , foi realizada também  uma pesquisa junto aos 

acadêmicos do Centro Universitário Amparense UNIFIA sobre o nível de 

esclarecimento dos alunos sobre a doação de sangue , em torno deste projeto 

cumpriu-se os objetivos propostos que era conhecer o nível de esclarecimento dos 

alunos do centro universitário amparense UNIFIA sobre o assunto e também observar 

o índice de doação de sangue do hemonúcleo de Bragança Paulista. De acordo com 

os dados apresentados, conclui-se que o número de doadores no geral ainda é muito 

baixo, perto da necessidade populacional que precisa de doação de sangue, e que 

menos da metade dos doadores do hemonúcleo de Bragança Paulista voltou a doar 

novamente, mostrando que de fato é necessária uma campanha maior para a 

conscientização das pessoas para que doem sangue e que voltem a doar se já feito 

uma vez. Outro fator relevante foi a prevalência de doadores do sexo masculino, isso 

mostra que é necessária uma maior campanha a ser feita para que motivem as 

mulheres a também doarem sangue, atingir esse público pode significar um aumento 

no número de doações de sangue em geral.  
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