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RESUMO 

 

PAIVA, P.H.R. Elaboração e validação de material audiovisual para a conscientização de 

doadores de sangue. 2016. 81p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), 2016. 

 

As transfusões sanguíneas constituem-se uma ferramenta indispensável na prática médica atual, 

sendo a captação e retenção de doadores uma preocupação de todo serviço hemoterápico, assim 

como a segurança dos doadores e receptores. Neste sentido, a educação prévia à doação de 

sangue exerce papel fundamental, sendo etapa obrigatória no processo de doação. Um doador 

bem orientado significa menor risco transfusional e maior probabilidade de retorno. Este 

trabalho descreve a elaboração e aplicação de um vídeo contendo informações necessárias à 

conscientização prévia à doação de sangue. Após o levantamento das necessidades de conteúdo, 

através da legislação, literatura e de grupo focal com doadores, produziu-se um vídeo que foi 

apresentado previamente à doação. Foram incluídos 500 doadores no grupo conscientizado com 

o vídeo e 500 no grupo controle, conscientizados com palestras, conforme rotina do serviço, 

sendo 25% de primeira vez e 75% de retorno.  Após a doação, os doadores responderam a um 

questionário para avaliação dos conhecimentos adquiridos e os grupos foram comparados entre 

si. Responderam ao questionário 118 e 121 doadores de primeira vez e 375 e 345 de retorno, 

nos grupo do vídeo e controle, respectivamente. A distribuição dos doadores entre os grupos 

foi homogênea, não variando em relação a faixas etárias, gênero, escolaridade, número de 

comparecimentos e motivação para a doação. Quanto à nota obtida no questionário, foi 

significativamente superior para o grupo do vídeo em relação ao controle, marcadamente ente 

os doadores de primeira vez. Dentre as faixas etárias analisadas, foi inferior para a faixa etária 

maior de 50 anos. Os doadores de primeira vez tiveram notas inferiores em relação aos de 

retorno. A apresentação do vídeo não interferiu nas taxas de inaptidão clínica à doação, de 

situação de risco para doenças transmissíveis, de reações vasovagais, nem nos resultados 

sorológicos, sendo semelhantes ao grupo controle. A satisfação geral com o atendimento, 

medida através de instrumento padrão do serviço, foi superior no grupo do vídeo em relação ao 

grupo controle. Conclui-se que a ferramenta audiovisual é adequada à informação e educação 

dos doadores de sangue antes da efetivação da mesma, sendo de especial interesse para os 

doadores de primeira vez, gerando maior satisfação com o atendimento. 

Palavras chave: doação de sangue, educação de doadores, materiais educacionais, material 

audiovisual 



 
 

ABSTRACT 

 

PAIVA, P.H.R. Development and implementation of audiovisual material for blood donors 

awareness. 2016. 81p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), 2016. 

 

Blood Transfusions are an essential tool in the current medical practice, in which the capture 

and retention of donors is a concern of every hemotherapy service, as well as the safety of both, 

the donors and the receptors. Therefore, prior education to blood donation has a fundamental 

role for being a compulsory stage in the donation process. A well-targeted donor means less 

transfusion risk and more probability of return. This work describes the development and 

implementation of a video containing information necessary for prior awareness regarding to 

blood donation. After collecting data about the need of content, through the legislation, 

literature and focus group with donors, it was produced a video which was presented before the 

donation. There were 500 donors included in the group aware of the video and 500 in the control 

group, conscious with speeches, according to the service routine, being 25% of first time and 

75% of regular donors. After the donation, the donors answered a questionnaire to evaluate the 

knowledge gained and the groups compared with each other. Donors from video and control 

group answered the questionnaire: 118 and 121 of the first time donors, and 375 and 345 regular 

donors, respectively. The distribution of donors among the groups was homogeneous, not 

varying according to age, gender, schooling, number of attendances and motivation for 

donation. Regarding the score of the questionnaire, it was significantly higher in the video group 

compared to the control group, especially for first time donors. It was lower for people over 50 

years old related to the other ages, and for first time donors, related to the regular ones. The 

video presentation did not interfer in rates such as clinical deferral to donation, the situation of 

risk for communicable diseases, vasovagal reactions, not even in serological results, being 

similar to the control group. The general satisfaction with the attendance, which was measured 

through a service standard instrument, was higher in the video group compared to the control 

group. In conclusion, the audiovisual tool is suitable to the information and education of the 

blood donors before the completion of it, being of a special interest to all first time donors, 

generating greater satisfaction with the attendance. 

 

Keywords: blood donation, donors’ education, educational material, audiovisual material
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1 Introdução 

 

As transfusões sanguíneas são responsáveis por salvar milhões de vidas anualmente, 

com sua importância proporcional ao nível de atenção à saúde que se dá às populações e ao 

nível de desenvolvimento do país, incluindo aspectos culturais e educacionais (KORT, 2010). 

Para atender a esta demanda, estima-se que sejam coletadas anualmente 108 milhões de doações 

no mundo, sendo 3,6 milhões destas no Brasil. As maiores taxas de doadores encontradas são 

nos países de maior renda, que perfazem 3,68% da população, seguidos pelos de média renda 

– 1,17% e chegando a apenas 0,39% da população nos de baixa renda (WHO, 2014a; BRASIL, 

2014, HERRERA, 2010). Em Minas Gerais, a taxa de doação de sangue em 2012 foi de 1,6% 

da população (BRASIL, 2014). 

 

As duas questões fundamentais que emergiram da prática hemoterápica foram a 

disponibilidade do sangue e hemocomponentes e a segurança destes produtos, principalmente 

relacionada à transmissão de doenças. Em virtude disto, os serviços de hemoterapia devem 

basear seus programas de captação de doadores na busca de doadores voluntários, altruístas e 

não remunerados, na seleção rigorosa e no cuidado com os mesmos, na garantia da qualidade 

durante a testagem e processamento e no uso seguro e racional do sangue e componentes 

(WHO, 2014b). 

 

 Para que haja uma maior disponibilidade de sangue e hemocomponentes, é necessário 

não só que se estimule os indivíduos a doarem sangue, mas que eles sejam retidos como 

doadores de repetição ou fidelizados, comparecendo periodicamente para a doação. Neste 

contexto, o cuidado e atenção destinados ao doador são essenciais para seu retorno.  

 

 Uma etapa importante no processo de doação, que integra o conjunto de cuidados com 

o doador é o fornecimento de informações prévias à doação, chamada de “conscientização”, 

“aconselhamento” ou “informações preliminares”. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), as informações podem ser transmitidas por via oral, impressa, gráfica, audiovisual ou 

online, de forma clara e simples, com linguagem apropriada à população alvo. Deve levar os 

doadores a conhecer as condições de saúde e os comportamentos que podem torná-lo inapto à 

doação. Tem como objetivos principais informar os critérios e os processos da doação e os 

testes que serão realizados, bem como encorajar o relato de riscos para doenças transmissíveis 

e a se autoexcluírem caso se encontrem em situação de risco. Deve ainda cobrir a natureza e o 
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uso do sangue e componentes, a necessidade de doadores voluntários, a importância de manter 

um estilo de vida isento de riscos, a importância do questionário da triagem e da veracidade das 

informações, as responsabilidades e os direitos do doador. Inclui a opção de desistência a 

qualquer momento e de autoexclusão; informa sobre as doenças transmissíveis pelo sangue, 

seus meios de transmissão e de prevenção, os testes realizados, a janela imunológica e as 

alternativas para a realização de exames caso esse seja o objetivo da doação. Esclarece sobre as 

consequências da ocorrência de testes anormais, o processo de notificação, de inaptidão e 

encaminhamento para esclarecimento de resultados não negativos nos testes. Deve ainda 

abordar a possibilidade de reações adversas e a assinatura de consentimento informado (WHO, 

2012). 

 

 A legislação técnica brasileira determina que sejam prestadas informações ao candidato 

à doação, previamente à assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, com 

linguagem compreensível, relativas ao processo de doação, destino do sangue doado, riscos 

associados à doação, testes que serão realizados e sobre a possibilidade de ocorrência de exames 

falso positivos. Deverá ser oferecida a oportunidade do candidato à doação fazer perguntas e 

de desistir do procedimento a qualquer momento. É obrigatória a distribuição de material 

informativo contendo as condições básicas para doar e sobre as doenças transmissíveis pelo 

sangue, enfatizando a importância da veracidade das respostas na triagem clínica e os riscos de 

transmissão de doenças pelo sangue. Deve-se ainda garantir o acesso e o fornecimento de 

material informativo aos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 2013; BRASIL, 

2010).  

 

 A Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB) advoga o fornecimento de 

material educacional e de informações relativas aos riscos dos procedimentos, aos sinais e 

sintomas clínicos associados à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), aos 

fatores de risco comportamentais para a transmissão sanguínea de patógenos e à importância 

de abster-se da doação caso se encontre em risco de estar infectado. Também são fornecidas 

informações sobre o processo de coleta, de maneira compreensível, além da oportunidade de 

fazer questionamentos. Informa sobre os testes de doenças infecciosas, assim como o processo 

de notificação acaso ocorra um teste reagente, bem como a sua inclusão em cadastro de 

doadores inaptos. O doador deverá ser informado se serão feitos testes investigatórios ou de 

caráter de pesquisa, as limitações dos testes para detecção precoce de infecções e informações 

de locais para testagem alternativa para HIV ou opções para se conseguir tal teste. Deve haver 



14 
 

material para deficientes visuais, auditivos e para aqueles não fluentes na língua corrente. 

(EDER, 2011). 

 

 Na Europa, o European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care of the 

Council of Europe (EDQM) também estabelece como parte importante da seleção de doadores 

o fornecimento de material educativo pré doação, que deve ser compreensível e explicar os 

processos da doação e seus respectivos riscos associados; os componentes obtidos de uma 

doação de sangue total e doação por aférese, bem como seus benefícios aos pacientes; as razões 

para avaliação e triagem clínica, testagem para doenças transmissíveis e o significado do 

“consentimento informado”; a possibilidade de inaptidão, com ênfase nas situações de risco 

para o doador e o receptor; a possibilidade das bolsas não serem suficientes, para o caso de 

doação autóloga; a confidencialidade dos dados;  a transmissão de infecções pelo sangue, com 

ênfase na hepatite e HIV, esclarecendo a responsabilidade dos doadores em prevenir essa 

transmissão e a possibilidade de se autoexcluir em caso de riscos; a possibilidade de desistência 

em qualquer momento antes de efetuar a doação;  instruções de como informar o pessoal técnico  

se houver problemas pós doação; os procedimentos em situações de exames alterados e seu 

significado; o descarte de bolsas autólogas não utilizadas e de hemocomponentes oriundos de 

doações com exames alterados, com inclusão do doador em cadastro de inaptos; a oportunidade 

de tirar dúvidas, a qualquer momento (EDQM, 2011).  

 

1.1 A informação como ferramenta de captação e retenção de doadores 

 

No Brasil, os serviços de hemoterapia se deparam com vários mitos, tabus e 

preconceitos relacionados à doação de sangue, geralmente causados pela desinformação, tais 

como: a doação “afina” ou “engrossa” o sangue, “emagrece” ou “engorda”, “vicia” (passa a ser 

obrigatória), que “abaixa” ou “aumenta” a pressão arterial, o medo do desconhecido, da agulha, 

da dor, de contrair alguma doença infecciosa e do enfraquecimento orgânico (VELOSO, 2013; 

HEMOSC, 2014; FAMEMA, 2014). O medo de ser um procedimento ruim ou perigoso à saúde, 

da dor e uma experiência pessoal de doação ruim são motivos para não efetuar a doação 

sanguínea (LEE, 2008). Neste contexto, a desmitificação e o fornecimento de informações 

corretas e confiáveis torna-se elemento obrigatório para quebrar as barreiras que impedem o 

cidadão de efetuar a doação de sangue e para tranquilizá-lo quanto à segurança do 

procedimento. 
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Vários são os motivos que movem os doadores de sangue em direção ao ato de doar: 

altruísmo/humanitários (para salvar vidas, senso de dever, de boa coisa a se fazer, para ajudar 

amigos ou familiares ou vítimas de desastres ou mesmo anônimos), crédito pessoal ou familiar 

(sentimento ou aparência de ter feito algo bom), pressão social (contato com outros doadores, 

visitas a hospitais, superior hierárquico, chamadas de mídia), religiosos, para reposição 

(solicitação por familiares ou amigos, sentido de obrigação), ganhos secundários (sentimento 

de gratidão, divulgação de boa imagem, dia de trabalho, brindes, avaliação do estado de saúde, 

realização de testes) e conveniência (disponibilidade, coleta no local de trabalho)(OSWALT, 

1977; MARTINEZ, 2014, KARACAN, 2013). Porém tão ou mais importante que entender a 

motivação positiva em direção à doação de sangue, é entender os motivos que impedem os 

possíveis doadores de efetuarem sua primeira doação ou de retornarem para novas doações. O 

medo (visão da agulha, do sangue, da dor), desqualificação ou despreparo da equipe de saúde, 

reações adversas em doações anteriores (fraqueza, tonturas, dor), apatia (falta de motivação, 

esquecimento, negligência), inconveniência (distância, tempo necessário), desinformação 

(acreditar que o sangue será vendido), inaptidão em comparecimentos prévios e insatisfação 

com experiência anterior são apontados como fatores negativos (OSWALT, 1977; SHAZ, 

2010; NGUYEN, 2008). 

 

A confiança no serviço/instituição é fator primordial para o comparecimento e retorno 

do doador e passa, entre outros fatores, pela percepção dos conhecimentos e perícia por parte 

dos servidores que lhes atendem, sendo a comunicação fator impactante na percepção da 

qualidade do serviço e na imagem da instituição (LUDWIG, 2005).  Pessoas com atitudes 

iniciais negativas, ansiosas e com menor confiança são menos propensas a doar sangue, porém 

essas condições podem ser revertidas ou minimizadas com a exposição a material educacional 

contendo sugestões de como lidar com a doação de sangue, aumentando a confiança do doador 

e mudando suas atitudes em direção à doação, seja ele escrito ou audiovisual (FRANCE, 2010; 

FRANCE, 2011). 

 

Uma vez que as reações adversas experimentadas pelo doador são fator limitante ou 

impedimento ao retorno do mesmo, evitá-las, mitigá-las ou aumentar a tolerância do doador a 

estas reações pode repercutir positivamente na fidelização destes doadores (NEWMAN, 2006). 

Veldhuizen e outros (2012) demonstraram que as reações vasovagais se relacionam com a 

motivação para doar e retornar, e mesmo reações leves podem afastar permanentemente o 

doador, especialmente se o mesmo for do sexo masculino. A ansiedade exerce papel importante 
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no comportamento do doador frente à doação de sangue e repercute no seu futuro como doador 

fidelizado, tanto influindo diretamente na intenção de doar (importante preditor de retorno do 

doador) quanto indiretamente, aumentando a susceptibilidade a eventos relacionados à punção 

(dor, desconforto), vasovagais e repercutindo na satisfação do doador. Medidas para evitar ou 

diminuir tais eventos são indicadas, como distração do doador, hidratação prévia à doação e 

método da tensão aplicada (FRANCE, 2013a).  

 

O método de tensão muscular isométrica (tensão aplicada) é utilizado para reduzir os 

sintomas vasovagais em doadores, podendo ter efeitos modestos no seu retorno (DITTO, 2007; 

DITTO, 2013). Tal método, quando associado à limitação da percentagem máxima do volume 

sanguíneo a ser retirada e à hidratação prévia, diminuiu as reações vasovagais em 24% 

(TOMASULO, 2011).  

 

A ingestão de 500ml de água previamente à doação também mostrou-se eficaz em 

reduzir em até 47% os sintomas relacionados, e tem sido recomendada para este fim (HANSON, 

2004; TOMASULO, 2011). 

 

A distração dos doadores através do uso de equipamentos com recursos audiovisuais 

também mostrou-se eficaz em reduzir as reações vaso vagais em doadores (BONK, 2001). 

 

1.2 A informação como ferramenta para aumentar a segurança transfusional 

 

 Uma das maiores preocupações que se tem em relação às transfusões sanguíneas é a 

transmissão de doenças infecciosas.  A possibilidade dos doadores estarem em período de 

incubação ou serem portadores assintomáticos ou com infecções crônicas faz com que sejam 

necessários testes laboratoriais para a detecção dos agentes infecciosos possivelmente 

transmissíveis por esta via. A legislação brasileira exige a realização de testes de alta 

sensibilidade para Sífilis, Doença de Chagas, Hepatites B e C, HIV e HTLV 1 e 2, além de teste 

para Malária nas regiões endêmicas e de Citomegalovírus (CMV) para as transfusões de 

pacientes submetidos a transplantes de órgãos, recém nascidos de mães CMV negativas com 

peso inferior a 1200g e para transfusão fetal (BRASIL, 2013). 

 

 A realização de testes sorológicos e moleculares (NAT) diminuiu consideravelmente o 

risco de se adquirir uma doença infecciosa através da transfusão, sendo que para os vírus HIV, 
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HTLV e HCV este risco está abaixo de uma chance em um milhão de transfusões 

(LINDHOLM, 2011). Porém permanece um risco residual para os germes testados, devido ao 

chamado período de janela imunológica, durante o qual o agente pode ser transmitido mas não 

é passível de detecção pelos testes disponíveis (GLYNN, 2002; SABINO, 2007). Tem-se ainda 

os casos de germes mutantes, que não são detectados pelos testes realizados e os que não são 

testados, seja por baixa prevalência, indisponibilidade de testes ou desconhecidos (GAUDY, 

2004). 

 

 A seleção ou triagem de doadores é a maneira que se tem de buscar uma maior segurança 

transfusional e evitar uma transmissão de agente infeccioso dentro do período de janela 

imunológica, excluindo-se aqueles com fatores de risco para os agentes transmissíveis por 

transfusão e aqueles com sinais ou sintomas que possam denotar uma infecção. Apesar deste 

método ter-se mostrado eficaz em reduzir o risco transfusional (POLIZZOTTO, 2008), o 

conceito geral de que o sangue é seguro devido à testagem pode levar os doadores a sonegar, 

durante a triagem, informações de cunho pessoal que possam ser importantes. Um outro aspecto 

relevante que a testagem de doadores para HIV trouxe no Brasil, foi o surgimento de uma 

população de “buscadores de exames”, que são doadores com comportamentos de risco para 

doenças sexualmente transmissíveis, que procuram os hemocentros para a realização de testes 

(GONÇALEZ, 2010a). Estes candidatos a doadores podem omitir informações sobre 

comportamentos de risco durante a triagem, no intuito de realizarem os testes nos quais estão 

interessados. Os comportamentos omitidos ou negados pelos buscadores de teste são justamente 

aqueles que aumentam a possibilidade de estarem no período de janela imunológica para 

patógenos transmissíveis pelo sangue. Busca-se eliminar este risco através do mecanismo de 

“autoexclusão”, no qual a doação é efetivada, mas o sangue é descartado anonimamente, sendo 

os testes realizados normalmente. Este mecanismo tem efetividade questionada quanto aos seus 

resultados, além de trazer um desperdício de recursos, tempo, e riscos ao doador, sendo mais 

prático e seguro procurar os centros especializados em testagem para doenças transmissíveis 

(MARTINS, 2009). 

 

 Para que a triagem clínica e o mecanismo de autoexclusão sejam eficazes, é necessário 

que o doador de sangue esteja bem informado e tenha ciência dos riscos que traz para os 

receptores, da importância da sua sinceridade nas respostas durante a triagem clínica e do bom 

entendimento do significado da autoexclusão. Neste contexto, a conscientização prévia à 

doação tem papel de fundamental relevância. 
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1.3 A ferramenta de Vídeo utilizada para informação de pacientes e doadores 

 

 A “alfabetização em saúde” é conceituada como o nível com o qual o indivíduo tem a 

capacidade de obter, processar e entender informações e serviços de saúde necessários à tomada 

de decisões em saúde (U.S. Department of Health and Human Services, Office of Disease 

Prevention and Health Promotion, 2010).  Isso inclui a capacidade de ler e compreender textos, 

localizar e interpretar informações em documentos, utilizar informações para tarefas (como 

interpretação de bulas, rótulos, receitas), falar e escutar com efetividade (comunicar-se). Níveis 

limitados de alfabetização em saúde são encontrados com maior frequência entre idosos, 

minorias, camadas sociais mais pobres e com menor escolaridade. Berkman e outros (2011) 

revisaram 96 estudos relacionando a alfabetização em saúde aos desfechos e encontraram uma 

associação da baixa alfabetização em saúde com baixa capacidade de entender e seguir 

conselhos médicos, piores desfechos em saúde (pior estado geral de saúde e maior mortalidade) 

e diferenças no uso de serviços de saúde, como mais hospitalizações e utilização maior de 

serviços de emergência e menor de mamografias e imunizações. Keller e outros (2008) também 

encontraram correlação entre status de controle de doenças e aderência a medicamentos com a 

baixa alfabetização em saúde. Especialmente para esses grupos com analfabetismo funcional, 

o vídeo é uma ferramenta eficaz (DESTEPHANO, 2010). 

 

O vídeo tem sido utilizado como ferramenta de educação de pacientes, profissionais da 

saúde e de cuidadores, em situações tão variadas quanto a obtenção de consentimentos 

esclarecidos para cirurgias ou procedimentos médicos; para diminuir a ansiedade pré 

procedimentos cirúrgicos, invasivos ou clínicos; aumentar a aderência a tratamentos crônicos, 

como por exemplo a terapia antirretroviral em pacientes com SIDA; aumentar a satisfação com 

o atendimento; orientar o uso adequado de dispositivos e medicamentos, como no tratamento 

da asma e para modificar ou induzir comportamentos, como na captação de doadores de sangue 

e visando à mudança de estilo de vida em portadores de diabetes mellitus  (SAMPAIO-SÁ, 

2008; DYSON, 2010; CORBETT, 2000; LUCK, 1999; FRANCE, 2011; TORABI, 2000; 

KINNANE, 2008; THOMAS, 2000; IHEDIOHA, 2013; MORLEY, 2013; THOMAS, 1999; 

ARMSTRONG, 2010; LORENZO-RIVERO, 2012; IHEDIOHA, 2012; SCHOFIELD, 2008; 

SARASON, 1992; HAHN, 2005; HARRISON, 2001; CAREY, 2007). 
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Vários trabalhos têm sido feitos comparando a efetividade do vídeo com métodos 

tradicionais de transmissão de informações a pacientes, como palestras orais e material escrito 

em panfletos e similares. Gagliano (1988), em revisão de literatura, concluiu que o uso do vídeo 

é tão bom quanto ou até melhor que os métodos tradicionais para a educação de pacientes 

relativa a conhecimentos de curto prazo, não sendo efetivo para a retenção a longo prazo de tais 

conhecimentos ou em promover adesão a regimes médicos. Seu ponto forte seria a utilização 

de modelos ou exemplos aplicados a situações específicas, visando à diminuição da ansiedade, 

da dor e da resposta simpática, com melhora no conhecimento, cooperação e capacidade de 

lidar com a situação. Mais recentemente, Abed e outros (2014) revisaram a literatura buscando 

o papel da educação de pacientes por meio de vídeo, objetivando a mudança de 

comportamentos. Não encontraram evidências de efetividade da ferramenta de vídeo como 

indutora de mudança de comportamentos, porém a diferença está nos formatos de apresentação 

dos vídeos. Quando a informação é transmitida com uma pessoa engajada em uma determinada 

prática ou em uma cena (modelo, exemplo), a efetividade da ferramenta aumenta. Concluem 

que a efetividade do vídeo com informações para a mudança de comportamentos é dependente 

do formato de apresentação.  

 

 Na área oncológica, os pacientes são abordados em um momento angustiante, de 

estresse mental e físico propiciado pela doença em questão e pelo diagnóstico, que carrega 

consigo toda uma carga de sofrimentos e incertezas. Neste cenário, torna-se difícil repassar 

informações sobre prognóstico, autocuidado, efeitos adversos do tratamento, etc. O tempo 

dispendido com o profissional de saúde geralmente não é suficiente para o repasse de todas as 

informações, além do fato de muitas delas serem esquecidas pelos pacientes; o material 

impresso não as fornece de maneira suficiente e frequentemente o paciente o ignora ou não o 

compreende. Kinnane e outros (2008) compararam a lembrança das informações relativas a 

autocuidado e efeitos adversos entre o grupo que recebeu orientações conforme padrão e o 

grupo submetido ao vídeo. Concluíram que a inclusão do vídeo melhorou a retenção de 

informações relativas ao manuseio dos efeitos adversos e a pronta procura por auxílio quando 

necessário. Thomas e outros (2000) avaliaram, em estudo randomizado, o efeito da educação 

pré quimioterapia, em forma de vídeo, na satisfação, ansiedade e depressão relacionadas ao 

tratamento. Mostraram que o grupo submetido ao vídeo se mostrou mais satisfeito em relação 

às informações recebidas e a relação inversa entre satisfação e stress psicológico (ansiedade), 

demonstrando um efeito protetor. O grupo não submetido ao vídeo evoluiu com mais depressão 

durante o tratamento, causada pelos efeitos adversos, quadro esse evitado com o uso do vídeo. 
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Concluíram que a desagradável sensação de desinformação é ligada à insatisfação e a 

consequências psicológicas adversas. Schofield e outros (2008) pesquisaram o efeito do vídeo 

apresentado antes do tratamento quimioterápico quanto à ansiedade, autoconfiança em relação 

aos efeitos adversos, necessidade de cuidados e satisfação com a informação recebida. 

Demonstraram grande aceitação, tendo aumentado a autoconfiança e diminuído a necessidade 

de cuidados, sem efeitos nos níveis de ansiedade e depressão. Concluíram também que especial 

atenção deve ser dada àqueles pacientes cuja intenção do tratamento é a paliação, por 

apresentarem maiores níveis de ansiedade, depressão e expectativas não atendidas. Morley e 

outros (2013) pesquisaram a ferramenta audiovisual para educação prévia à radioterapia da 

cabeça e pescoço quanto à clareza, relevância, completude e tranquilidade. Os resultados 

mostraram grande satisfação, tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais envolvidos 

(staff), sem diferença quantitativa entre estes grupos. A análise qualitativa das respostas 

mostrou o grupo de profissionais mais preocupado com o conteúdo educativo do material. Hahn 

e outros (2005), também trabalhando com pacientes antes da radioterapia, avaliaram a 

satisfação, relevância e resposta emocional em relação ao vídeo, aplicando pré e pós testes. 

Concluíram que existem necessidades de informação não supridas pelo método convencional; 

que a utilização do vídeo atingiu altos índices de satisfação; promoveu melhor compreensão do 

processo radioterápico, fazendo-os sentir-se mais seguros, informados e no controle de 

situações. Os pacientes idosos julgaram o vídeo mais relevante e informativo do que os com 

menor idade. Harrison e outros (2001) conduziram um estudo randomizado avaliando a 

efetividade de um vídeo sobre radioterapia. Concluíram que a preocupação com os efeitos 

adversos não diminuiu dos níveis medidos antes da informação e do procedimento em si, 

quando comparada com os níveis durante ou após o término do tratamento, nem no grupo 

submetido ao vídeo, nem no grupo controle. O nível de ansiedade manteve-se durante o 

tratamento, mas caiu ao final, no grupo submetido ao vídeo.    

 

              Outras áreas também se utilizam da ferramenta audiovisual para o repasse de 

informações visando à mudança de comportamentos. Sampaio-Sá e outros (2008) compararam 

sessões educacionais de workshop com apresentações de vídeo para portadores de HIV, visando 

à melhor aderência à terapia antiretroviral, em trabalho randomizado, no qual as apresentações 

de vídeo se constituíram no grupo controle, sendo as sessões educacionais o grupo da 

intervenção. Não encontraram diferenças em relação à aderência, carga viral ou nos registros 

farmacêuticos, demonstrando ser o vídeo tão efetivo quanto os workshops. Torabi e outros 

(2000) testaram a ferramenta audiovisual como método educacional visando a mudança de 
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conhecimentos, atitudes e práticas relativos à prevenção da transmissão de HIV em jovens 

russos. O conteúdo cobriu a natureza da doença, modos de transmissão e de prevenção. Os 

resultados foram mensurados por meio de pré e pós testes, e mostraram que a educação por 

meio do vídeo pode ser útil para atingir estudantes e melhorar seus conhecimentos, atitudes e 

práticas relativos à prevenção do HIV.  Dyson e outros (2010) desenvolveram um programa 

educacional em vídeo voltado para portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, buscando 

modificações no estilo de vida. Avaliaram mudanças no conhecimento, índices biomédicos e 

na qualidade de vida dos pacientes. Os resultados mostraram aumento no conhecimento dos 

pacientes acerca do Diabetes, melhoras nos índices de hemoglobina glicada, colesterol total, 

LDL colesterol e na atividade física, porém sem diferença significativa em relação ao grupo 

controle, bem como não encontraram diferenças na qualidade de vida, medida através do 

questionário WHO-5. Concluíram que o vídeo aumentou o conhecimento dos pacientes e que 

é uma ferramenta eficaz na educação dos mesmos, e sugeriram que o tempo de 

acompanhamento dos índices biomédicos foi curto para se obter diferenças significativas. 

Corbett e outros (2000) apresentaram o setor de emergência hospitalar em vídeo aos pacientes 

durante a espera, abordando questões como os serviços oferecidos, os diferentes tipos de 

profissionais envolvidos no atendimento, o fluxo de atendimento, da triagem à alta e os atrasos 

esperados devido à priorização na triagem e aos exames realizados. Encontraram resultados 

significativos quanto à ansiedade pré atendimento, tempo de espera e satisfação com os serviços 

recebidos, favorecendo o grupo que assistiu ao vídeo. Em uma meta análise, Gysels e Higginson 

(2007) analisaram o uso das tecnologias interativas e de videotapes para a educação de pacientes 

em cuidados com o câncer, quanto aos conhecimentos adquiridos, satisfação e outros 

resultados. Concluíram que a educação tecnológica é tão ou mais efetiva que os métodos 

tradicionais, promovendo maior satisfação dos pacientes com a informação e o processo 

decisório, sem aumentar os níveis de ansiedade.  

 

 Um uso interessante da ferramenta audiovisual é como auxílio durante a abordagem 

prévia a procedimentos médicos, com objetivos de reduzir a ansiedade ou de facilitar o 

consentimento esclarecido e propiciar ao paciente condições de participar mais ativamente das 

decisões terapêuticas. A questão da ansiedade é importante, porque ocorre aumento do fluxo 

simpático, causando uma resposta de stress, com aumento de corticosteroides e liberação de 

catecolaminas. Pode ser necessário, durante os procedimentos invasivos, maior necessidade de 

anestésicos. Luck e outros (1999) conduziram um estudo randomizado comparando pacientes 

que se submeteriam a colonoscopia e demonstraram que o grupo submetido ao preparo por 
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meio de vídeo teve menores níveis de ansiedade e maior conhecimento acerca do procedimento, 

quando comparado ao grupo controle. Ihedioha e outros (2012), trabalhando com pacientes que 

se submeteriam a cirurgia coloretal, utilizaram o vídeo para diminuir a ansiedade e o stress pré 

cirúrgicos, concluindo ser uma ferramenta útil no preparo psicológico destes pacientes. Porém, 

o mesmo grupo, também em estudo randomizado e controlado (IHEDIOHA, 2013), avaliou os 

efeitos do vídeo educacional como preparo prévio a cirurgia coloretal, em termos de 

permanência hospitalar, escore de dor, de náuseas, necessidade de analgesia epidural, uso de 

paracetamol e de anti-inflamatórios, não encontrando diferença entre os grupos de estudo e 

controle. Armstrong e outros (2010), em estudo randomizado e controlado, utilizaram o vídeo 

como ferramenta educativa pré biópsia de pele, com os objetivos de apresentar informações 

para o consentimento informado e acerca da cicatrização. Demonstraram que os pacientes 

submetidos ao vídeo obtiveram importante aumento no seu conhecimento sobre o 

procedimento, e seu uso resultou em maior satisfação em relação à educação oral tradicional. 

Krouse e outros (2001) utilizaram o vídeo em pacientes que se submeteriam a cirurgia nasal, 

obtendo resultados semelhantes para os grupos do vídeo e controle, em relação aos 

conhecimentos adquiridos, melhora na qualidade de vida após a cirurgia e manejo de sintomas 

e cuidados pós operatórios. Cull e outros (1998) demonstraram que o vídeo é útil para fornecer 

informações prévias à consulta de aconselhamento genético em câncer de mama, sem aumentar 

o stress, gerando maior satisfação quanto às informações obtidas; porém não deve ser utilizado 

em substituição à consulta especializada. Em revisão de literatura, Synnot e outros (2014) 

concluem que o valor do uso das intervenções audiovisuais como ferramenta de auxílio à 

obtenção de consentimento informado para pessoas considerando participar de estudos clínicos 

ainda permanece incerto, porém com tendências positivas relativas à satisfação e entendimento 

e sugerem sua aplicação em países com baixa renda e pessoas com baixa alfabetização. 

 

 Um estudo randomizado, voltado para a educação de pacientes idosos, visando à 

prevenção de quedas durante o período de internação hospitalar, comparou as metodologias de 

DVD e material escrito, com o mesmo conteúdo. Concluiu que o método com DVD mostrou 

superioridade em relação ao material escrito em modificar as percepções, conceitos e crenças 

dos pacientes relativos à percepção pessoal de riscos, motivação para evitar quedas, 

conhecimento dos riscos relacionados às quedas e das estratégias para prevenção das mesmas. 

Também afirma que o oferecimento de educação em saúde para idosos utilizando ferramentas 

multimídia pode resultar em melhor retenção de informações, influenciando suas percepções e 

motivando-os a participar de estratégias de proteção à saúde (HILL, 2009). 
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 Na hemoterapia, France e outros (2011) utilizaram inicialmente material audiovisual 

com conteúdo direcionado a adultos jovens, com foco nas preocupações dos doadores de 

sangue, incluindo sugestões para a minimização de eventos adversos e comparou-o com 

material impresso contendo as mesmas informações, através de questionário que avaliou a 

ansiedade, atitude, confiabilidade e intenção relativos à doação de sangue. Demonstraram que 

os diferentes formatos foram capazes de reduzir a ansiedade, aumentar a confiança e a intenção 

e disposição de doar sangue, independentemente da postura inicial do doador. Em trabalho 

posterior (FRANCE, 2013b), testaram uma abordagem via web, com material educativo em 

módulos, com um testemunho da necessidade de doações de sangue; um módulo de perguntas 

e respostas acerca das preocupações dos doadores; estratégias a serem utilizadas antes, durante 

e após a doação, para evitar reações vaso vagais e um módulo com acompanhamento de um 

doador por todo o processo. Foram avaliadas a atitude quanto à doação, a ansiedade, confiança, 

intenção de doar, desistência e padrão moral (sentimento de responsabilidade com a doação). 

O sítio Web do estudo influenciou positivamente variáveis associadas à doação de sangue, mais 

significativamente as atitudes, confiança, intenção de doar e desistência, com efeito mais 

marcante entre aqueles que nunca haviam doado. Sarason e outros (1992) testaram um vídeo 

voltado para estudantes do ensino médio objetivando a doação de sangue, com conteúdo 

mostrando o processo, sugerindo a doação como norma social, produtora de sentimentos 

positivos no doador e nos seus pares, exemplificando os usos do sangue doado através de 

receptores com os quais os doadores pudessem se identificar. Obtiveram 18,7% mais doações 

no grupo que assistiu ao vídeo comparado ao grupo controle, bem como uma maior intenção de 

doar neste grupo. Concluíram também que são necessárias diferentes abordagens para os grupos 

de doadores de primeira vez e de retorno. Ferramentas audiovisuais interativas, por computador, 

foram utilizadas para triagem de doadores, como autoentrevista, com sucesso (ZUCK, 2001). 

 

A ferramenta audiovisual pode ser de grande valia neste processo de conscientização, 

educação, responsabilização e fidelização dos doadores, oferecendo as informações de forma 

autoexplicativa, direta e mais dinâmica. Espera-se que o material preparado para este fim seja 

aplicável, de fácil compreensão, que motive o doador a retornar e a falar a verdade, e que seus 

resultados possam ser mensuráveis. 
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1.4 Justificativa 

 

A Fundação Hemominas (HEMOMINAS) reconhece a importância da etapa de 

conscientização de doadores de sangue e normatiza a sua aplicação em todas as suas unidades 

através de palestra (ANEXO A), constante em manual e procedimento operacional (ANEXO 

B) (GONTIJO, 2014a; GONTIJO, 2014b), bem como fornece material impresso 

compreendendo informações sobre os critérios para doação, testes realizados, quem receberá o 

sangue, cuidados pós doação, importância da doação e doenças transmissíveis pelo sangue 

(ANEXOS C e D). O Hemocentro Regional de Uberlândia (HRU), como parte integrante da 

rede HEMOMINAS, também tem em sua rotina de atendimento de doadores a conscientização. 

 

Esta etapa é oferecida ou aplicada apenas aos doadores de primeira vez e àqueles que 

não comparecem há mais de dois anos. Acredita-se que os doadores de repetição já estejam 

suficientemente informados. Porém mesmo doadores de repetição se autoexcluem, têm exames 

sorológicos reagentes, reclamam do tempo de atendimento mesmo se este esteve dentro do 

previsto e apresentam reações vaso vagais. A presença de doadores com fatores de risco que 

buscam exames é uma preocupação dos serviços de hemoterapia brasileiros. Mesmo aqueles 

elegíveis para a conscientização, por motivos vários, algumas vezes apenas recebem o material 

impresso. 

 

Sendo o vídeo uma ferramenta autoexplicativa, de fácil aplicação, que exige poucos 

recursos, de interface amigável com o público, além de não exigir a presença em tempo integral 

de pessoal técnico para aplicá-la, optou-se por testar este método de conscientização, em 

substituição à palestra, preservando o material impresso existente.  

 

Pretendeu-se, com o presente estudo, elaborar e aplicar material informativo em forma 

de vídeo, que atenda às especificações normativas e legais para a etapa de conscientização de 

doadores e que consiga sensibilizá-los para a necessidade de retornar para novas doações e para 

que evitem realizá-las caso tenham algum fator de risco para doenças transmissíveis pelo 

sangue, além de informá-los dos cuidados antes e após a realização da doação de sangue. 
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1.5 Hipótese   

 

O fornecimento de informações aos doadores, previamente à doação de sangue, em 

material criado e formatado para vídeo, é adequado à orientação dos mesmos, atendendo aos 

requisitos e objetivos desta etapa da doação, preconizados pelas normas técnicas e legais. 
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2 Objetivos  

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Elaborar material em vídeo que ofereça aos doadores de sangue as informações 

necessárias ao bom andamento do processo e à educação dos mesmos quanto à importância do 

ato, suas possíveis consequências para o doador e os receptores, a possibilidade de exames falso 

positivos e também a sua responsabilização em relação ao ato de doar sangue.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Testar a validade do instrumento informativo, através de questionário aplicado após 

a doação de sangue, comparando-o com grupo controle; 

b) Monitorar a influência que as informações possam ter ocasionado no 

comportamento dos doadores de sangue, através dos indicadores: taxa de 

desistência, de inaptidão clínica e sorológica e de reações vaso vagais; 

c) Monitorar a fidelização do doador de primeira vez, através da taxa de retorno após 

seis meses; 

d) Monitorar a satisfação dos doadores quanto ao atendimento no hemocentro, através 

do instrumento pesquisa de satisfação já utilizado no serviço. 
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3 Desenvolvimento 

 

 

3.1 Metodologia 

 

 A construção do estudo se deu nas seguintes etapas: reunião com doadores (grupo focal), 

objetivando a elaboração do roteiro do vídeo e do questionário de avaliação; produção e 

filmagens do audiovisual; aplicação do instrumento audiovisual no grupo de estudo e palestra 

no grupo controle; avaliação do entendimento e satisfação por meio de questionários; 

monitoração de indicadores. 

 

 Os trabalhos iniciaram-se após tramitação e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Fundação HEMOMINAS, em 23/12/2014, conforme parecer 

consubstanciado no ANEXO E. 

 

3.1.1 Grupo focal com doadores 

 

Foram abordados 12 doadores, sem distinção se de primeira vez ou de repetição, para 

constituir grupo focal, a fim de colaborar na elaboração do vídeo, através da verificação do 

conhecimento da população doadora acerca da doação de sangue e a melhor maneira de se 

atingir o objetivo da conscientização. Para participar deste grupo, foi necessário se candidatar 

à doação de sangue, ter pelo menos 18 anos de idade e assinar o termo de consentimento livre 

e esclarecido - TCLE (APÊNDICE A). As reuniões com este grupo ocorreram em 21 e 

23/01/2015, com 5 e 7 doadores, respectivamente. A opção por fazer duas reuniões foi para 

deixá-los mais à vontade, estimulando a participação de todos, com grupos pequenos. Também 

há que ser levada em conta a dificuldade de se selecionar doze doadores que comparecem no 

mesmo horário, sem afetar a dinâmica do processo de doação de sangue. 

 

A abordagem aos doadores que integraram este grupo foi feita pelo pesquisador, logo 

após o preenchimento da ficha de cadastro de doação. O doador foi convidado a participar do 

grupo focal, sendo-lhe fornecidas informações sobre os objetivos e metodologia do estudo, bem 

como a assinar o TCLE. A reunião com o grupo ocorreu em sala específica, fechada, destina à 

conscientização de doadores, não sendo permitida a entrada ou participação de pessoas não 

envolvidas com o estudo, em duas sessões, com duração aproximada de uma hora. Esta 
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atividade em grupo precedeu e forneceu informações para a elaboração do material audiovisual. 

Todas as informações colhidas foram registradas de maneira anônima, pelo pesquisador, não 

sendo possível a identificação dos sujeitos. Seus registros constituíram parte documental sujeita 

ao sigilo por parte dos pesquisadores e assistentes envolvidos no estudo.  

 

Os pontos trabalhados pelo grupo focal foram: mitos relativos à doação de sangue que 

perduram na população, fatores motivadores e impeditivos à doação de sangue, segurança 

transfusional, processo e etapas da doação de sangue, cuidados prévios e posteriores à doação, 

confidencialidade e componentes produzidos e seu destino. 

 

3.1.2 Elaboração do vídeo 

 

Para a definição do conteúdo e elaboração do roteiro, considerou-se a legislação técnica, 

a literatura específica, o roteiro da palestra de conscientização seguido como padrão na 

HEMOMINAS e as informações obtidas através do grupo focal.  

 

Enfatizou-se a apresentação de todas as etapas da doação de sangue, oferecendo, ao 

mesmo tempo, informações consideradas importantes à fidelização do doador, à quebra de 

mitos e tabus e à segurança transfusional, bem como a possibilidade de testes falso positivos, a 

responsabilização do doador e os possíveis efeitos adversos da doação de sangue.   

 

As filmagens se deram nas dependências do HRU, em dia e período com baixo fluxo de 

doadores, utilizando-se equipe profissional e equipamentos especializados, totalizando 3 horas 

de filmagens, e a edição e montagem do vídeo foram feitas em estúdio. Para a montagem do 

vídeo, priorizou-se um formato mais dinâmico, com utilização de alternância de vozes 

masculina e feminina, imagens e animações gráficas, com o objetivo de captar a atenção do 

público (FIGURAS 1 a 4).  

 

Partindo-se do roteiro, elaborado conforme descrito, e de conceitos como utilização de 

modelo de comportamento, alternância de voz masculina e feminina, utilização de imagens de 

animação, chegou-se ao vídeo de 9 minutos e 55 segundos de duração, contendo as informações 

consideradas necessárias e que vieram de encontro às dúvidas elencadas pelos doadores no 

grupo focal (roteiro no APÊNDICE B; vídeo disponível no CD em anexo). 

 



29 
 

 

Figura 1 – Estrutura para filmagem na recepção de doadores 

 

 

Figura 2 – Acolhimento e cadastro de doadores 
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Figura 3 – Estrutura para filmagem na sala de coleta 

 

 

Figura 4 – Etapa de coleta do sangue 
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3.1.3 Conscientização dos doadores pré doação 

 

Os doadores foram abordados após se candidatarem à doação de sangue (preenchimento 

da ficha de cadastro), pelo pesquisador e pelos servidores do serviço de cadastro do HRU – 

Fundação HEMOMINAS e convidados a participar do estudo, após serem informados dos 

objetivos e da metodologia e esclarecidas as dúvidas, com assinatura do TCLE.  

 

Para a inclusão no estudo, os sujeitos deveriam preencher os critérios para se candidatar 

à doação de sangue, conforme a Portaria do Ministério da Saúde número 2712, de novembro 

de 2013 (BRASIL, 2013) e ter pelo menos 18 anos de idade, sendo portanto pessoas em pleno 

exercício de suas faculdades mentais, que se apresentaram à doação de forma voluntária, 

anônima, altruísta e não remunerada.  

 

Um total de 1000 doadores foram convidados e incluídos no estudo e divididos em dois 

grupos com 500 cada, sendo aqueles conscientizados com o vídeo o grupo de estudo e aqueles 

com as palestras, o grupo controle. As transmissões de vídeo e as palestras foram feitas 

simultaneamente para grupos de até 8 doadores, ocorrendo em dias alternados para vídeo e 

palestra, até se alcançar o número pretendido de sujeitos. Foram conscientizados 250 doadores 

de primeira vez (125 através do vídeo e 125 através da palestra) e 750 doadores de retorno ou 

repetição (325 através do vídeo e 325 através da palestra), durante os meses de junho e julho de 

2015. A proporção entre doadores de primeira vez (25%) e de retorno (75%) seguiu a 

historicamente existente no serviço. A transmissão do vídeo e a palestra de conscientização 

ocorreram em local apropriado e destinado exclusivamente à conscientização, seguidos da 

entrega de material impresso padrão (ANEXOS C e D). 

 

Solicitou-se aos doadores o preenchimento de um questionário de avaliação após o 

término da doação ou antes de deixar as instalações, no caso de inaptidão clínica. Após a etapa 

de conscientização, seguiu-se o fluxo normal do processo de doação de sangue. Ao término, foi 

oferecida aos doadores a possibilidade de manifestar-se, através do formulário de pesquisa de 

satisfação (ANEXO F).  
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3.1.4 Avaliação do vídeo 

 

Um questionário foi aplicado aos doadores de sangue, após o término da doação, para 

os aptos ou após a triagem clínica, para os inaptos, contendo perguntas que abordaram as 

informações apresentadas no vídeo (para o grupo que o viu) e na palestra (para o grupo 

controle), a fim de medir a eficácia do instrumento em transmitir as informações (APÊNDICE 

C). Como a variável a ser medida foram os conhecimentos obtidos através do vídeo ou da 

palestra, optou-se por questionário fechado, com questões dicotômicas (falso x verdadeiro). 

Também levou-se em consideração o perfil de escolaridade dos doadores brasileiros, 

geralmente baixa (BRASIL, 2015), e a maior facilidade para tabulação e análise dos dados, 

devido ao número de doadores envolvidos. O número de questões foi planejado para favorecer 

um tempo não superior a 30 minutos para sua resolução, uma vez que os doadores já estavam 

envolvidos com o processo da doação de sangue que, por si só, já demanda tempo considerável 

e a queixa relativa à demora no processo não ser infrequente. Tentou-se utilizar a clareza, 

simplicidade e neutralidade para a elaboração das questões, de modo a evitar erros relativos ao 

não entendimento e influenciar as respostas. As questões abordaram tópicos relevantes 

abordados nas palestras de conscientização e no vídeo (caráter voluntário, altruísta e não 

remunerado da doação de sangue; importância das etapas do processo de doação; riscos 

relacionados à doação de sangue; responsabilização do doador), tendo as discussões com o 

grupo focal servido de base para a escolha dos mesmos. As questões consideradas mais 

elaboradas foram deixadas para o final, facilitando o desenvolvimento do doador no transcorrer 

do questionário (RATTRAY & JONES, 2007; CUMMINGS & HULLEY, 2007). 

 

Os resultados obtidos com a aplicação do questionário nos dois grupos foram 

comparados estatisticamente, para se determinar a aquisição de conhecimentos relativos à 

doação de sangue que foram oferecidos na etapa de conscientização dos doadores. 

 

 

3.1.5 Indicadores 

   

Alguns indicadores foram monitorados, e seus resultados comparados ente os grupos, a 

saber: 
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 Taxa de desistência – reflete a disponibilidade do doador em aguardar o 

andamento do processo da doação de sangue. Fonte: sistema informatizado do 

Hemocentro Regional de Uberlândia – Fundação HEMOMINAS; 

 Taxa de inaptidão clínica por risco aumentado para doenças transmissíveis 

(motivo 012) – reflete o perfil do doador que se tem captado e sua exposição a 

fatores de risco para doenças transmissíveis. Fonte: sistema informatizado do 

Hemocentro Regional de Uberlândia – Fundação HEMOMINAS; 

 Taxa de reações adversas vasovagais – reflete a adaptação do doador à retirada 

do volume de sangue doado, com interferência de fatores físicos e emocionais. 

Fonte: boletim estatístico do Hemocentro Regional de Uberlândia – Fundação 

HEMOMINAS; 

 Taxa de inaptidão sorológica – reflete a prevalência de marcadores de doenças 

transmissíveis na população doadora de sangue, incluindo uma parcela de 

resultados falso positivos. Fonte: sistema informatizado do Hemocentro 

Regional de Uberlândia – Fundação HEMOMINAS; 

 Taxa de resultados “muito satisfeito” e “satisfeito” na pesquisa de satisfação – 

reflete a satisfação geral do doador com o atendimento durante todo o processo 

de doação de sangue. Fonte: pesquisa de satisfação dos doadores do Hemocentro 

Regional de Uberlândia – Fundação HEMOMINAS, dados consolidados no 

serviço, que foram disponibilizados pelo Núcleo Local da Qualidade (ANEXO 

F); 

 Mensuração do número de reclamações por tempo de atendimento – reflete a 

insatisfação dos doadores com a demora do processo, dependente da sua 

disponibilidade para realizar o ato da doação de sangue. Fonte: pesquisa de 

satisfação dos doadores do Hemocentro Regional de Uberlândia – Fundação 

HEMOMINAS, dados consolidados no serviço, que foram disponibilizados pelo 

Núcleo Local da Qualidade; 

 Taxa de retorno de doadores de primeira vez, após 6 meses – reflete o 

comprometimento do doador com a causa da doação de sangue, a sua 

fidelização. Fonte: sistema informatizado do Hemocentro Regional de 

Uberlândia – Fundação HEMOMINAS. 
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3.2 Riscos e benefícios 

 

 Admitiu-se como maior risco a não compreensão das informações, por parte dos 

doadores de sangue, obtidas através do material elaborado. A não compreensão ou compreensão 

inadequada de tais informações pode perpetuar mitos, disseminar conceitos equivocados e gerar 

ansiedades desnecessárias para os doadores, bem como manter ou aumentar os riscos 

transfusionais para os receptores, advindos de um processo de triagem não compreendido por 

parte do doador. Esperou-se eliminar ou minimizar este risco utilizando uma linguagem 

acessível e compreensível aos vários extratos populacionais que compreendem a população 

doadora de sangue, com material elaborado por profissionais da comunicação. 

 

 Também constituiu um risco aos doadores o desconforto e constrangimento causados 

pela participação em grupo focal, onde os mesmos expuseram suas opiniões acerca de temas 

críticos, como doenças transmissíveis, risco transfusional, verdade e mentira e também durante 

a transmissão do vídeo. Esperou-se minimizar estes efeitos informando os doadores da 

importância da discussão destas questões para a segurança transfusional, para o bem estar deles 

próprios, ao se informar sobre comportamentos de risco para doenças transmissíveis e sobre os 

riscos do processo de doação de sangue e também sobre o sigilo das informações e discussões 

durante a participação na discussão do grupo focal. 

 

 Como benefícios, esperou-se a quebra de mitos e tabus acerca da doação de sangue; 

obter doadores mais engajados com a causa da doação, com maiores taxas de retorno; menor 

ansiedade quanto ao processo de doação de sangue por parte dos doadores; maior segurança 

para os receptores, através de uma triagem mais efetiva dos doadores; menores índices de 

reações vasovagais e maior satisfação com o atendimento no hemocentro. 

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Reunião com grupo focal 

 

Os doadores apresentaram não só suas ideias e conhecimentos, mas também o que 

ouvem de amigos, parentes e de outros doadores. Observamos que permanecem alguns mitos, 

como “a doação afina o sangue”, “afeta a pressão arterial”, “vicia ou obriga o doador a retornar”, 

“pode transmitir doenças”, “o sangue aumenta após as doações”, “afeta ou altera o ciclo 
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menstrual”, “altera o humor, principalmente feminino” sendo o “medo da agulha” a principal 

citação.  

 

Em relação à motivação para a doação, foram elencados os seguintes fatores: “ajudar 

o próximo”, “notícias de falta de sangue”, “familiares ou amigos necessitando”, “consciência 

da importância do ato”, “incentivo ou exemplo familiar”, “benefícios (atestado, exames, etc.)”. 

E como fatores impeditivos: “nenhum conhecido precisou”, “medo de ser infectado”, “medo da 

quantia retirada fazer falta”, “falta de tempo/trabalho e outros afazeres”, “pouca divulgação”, 

“medo da agulha e da dor”, “distância do hemocentro”, “lanche ruim”, “inaptidão prévia”, 

“horários disponibilizados incompatíveis”, “falta de informação”. 

 

Em relação à segurança transfusional, observamos que há uma crença na 

confiabilidade dos testes realizados e uma desinformação em relação ao processo de seleção de 

doadores. Desconhecem seu papel na segurança transfusional, apesar de acreditar que a 

sonegação de informações durante a triagem pode ocasionar riscos ao receptor. 

 

Quanto às etapas do processo de doação, as dúvidas principais são relativas à etapa de 

triagem. Percebeu-se um desconhecimento geral acerca da finalidade da etapa, porém acreditam 

que é necessária e que acrescenta segurança ao processo. Há uma ideia genérica de “fatores ou 

comportamentos de risco”, porém acreditam que há um exagero no questionário. Os doadores 

de primeira vez citaram certa insegurança antes da doação e a falta de informações. Também 

houve dúvidas relativas à etapa da aferição do hematócrito ou hemoglobina. São cientes e 

acreditam na confidencialidade das informações prestadas aos servidores durante o processo de 

doação. 

 

Percebeu-se falta de informações quanto aos cuidados prévios à doação, porém estão 

bem informados quanto aos cuidados pós doação (é entregue material impresso após cada 

doação). 

 

Desconhecem os produtos oriundos do sangue doado. Acreditam que os produtos são 

encaminhados aos hospitais/pacientes que deles necessitam. 
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3.3.2 Características dos doadores 

 

Foram incluídos um total de 1000 doadores, sendo 500 submetidos à conscientização 

com o vídeo e 500 com palestra, conforme procedimento padrão no serviço (grupo controle).  

Em cada grupo foram elencados 125 doadores de primeiro comparecimento e 375 de retorno, 

conforme proporção histórica do serviço de 25% e 75%, respectivamente. No grupo submetido 

ao vídeo, 118 (94,4%) daqueles em primeira vez e 375 (100%) dos de retorno responderam e 

entregaram os questionários. No grupo controle, 121 (96,8%) em primeira vez e 345 (92%) dos 

de retorno assim o fizeram. 

 

Em relação à distribuição etária, os doadores submetidos ao vídeo e os do grupo 

controle foram distribuídos em 5 faixas etárias, variando ainda entre os de primeira vez e de 

retorno, conforme apresentado na TABELA 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição etária dos doadores 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375)  Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Faixas etárias (anos) 

18 – 20  36 (30,5%)  22 (5,9%)  19 (15,7%)  14 (4,0%)               p=0,8413* 

21 – 30  36 (30,5%)  136 (36,3%) 51 % (42,1%)  128 (37,1%) 

31 – 40  26 (22%)   114 (30,4%) 33 (27,3%)  127 (36,8%) 

41 – 50  13 (11%)   71 (18,9%) 11 (9,1%)   53 (15,4%) 

> 50   7 (6%)   32 (8,5%)  7 (5,8%)   23 (6,7%) 

TOTAL  118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste de Mann-Whitney 
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Em relação ao gênero, a distribuição seguiu como apresentada na TABELA 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos doadores conforme o gênero 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Gênero 

Masculino  55 (46,6%)  223 (59,5%) 59 (48,8%)  229 (66,4%)            p=0,1005* 

Feminino  63 (53,4%)  152 (40,5%) 62 (51,2%)  116 (33,6%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste exato de Fisher 

 Quanto à escolaridade ou grau de instrução formal, os doadores foram divididos em 

quatro níveis, a saber: menor que ensino fundamental completo, ensino fundamental completo, 

ensino médio completo, graduação superior completa ou pós graduação, com a distribuição 

apresentada na TABELA 3. 

Tabela 3 – Distribuição dos doadores quanto à escolaridade formal 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Escolaridade 

< Fundamental 3 (2,5%)   25 (6,7%)  6 (4,9%)   31 (9%)                 p=0,700* 

Fundamental 23 (19,5%)  49 (13,1%) 14 (11,6%)  48 (13,9%) 

Médio  66 (56%)   230 (61,3%) 82 (67,8%)  191 (55,4%) 

Superior ou acima 26 (22%)   71 (18,9%) 19 (15,7%)  75 (21,7%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste de Mann-Whitney 

 Relativamente ao número de comparecimentos, os doadores foram classificados em 

quatro grupos: 1, de 2 a 5, de 6 a 10 e mais que dez comparecimentos. A distribuição dos 

doadores nestes grupos está apresentada na TABELA 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos doadores quanto ano número de comparecimentos 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

Comparecimentos 

1    118 (23,9%)    121 (26%)                p=0,8857* 

2 a 5    190 (38,5%)    169 (36,3%)   

6 a 10    77 (15,6%)    70 (15%)   

>10    108 (22%)     106 (22,7%)   

TOTAL     493 (100%)    466 (100%)   

*Teste de Mann-Whitney 
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 Quanto ao fator motivador do comparecimento, se foi voluntário ou movido por 

necessidade de alguém próximo, a distribuição dos doadores é apresentada na TABELA 5.  

Tabela 5 – Distribuição dos doadores quanto à motivação 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Motivação 

Voluntário  87 (73,7%)  312 (83,2%) 84 (69,4%)  291 (84,3%)            p=0,8702* 

Reposição  31 (26,3%)  63 (16,8%) 37 (30,6%)  54 (15,7%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste exato de Fisher 

 Quanto à aptidão clínica à doação de sangue, os doadores foram classificados em aptos, 

inaptos e desistentes antes da triagem clínica, como apresentado na TABELA 6. 

Tabela 6 – Distribuição dos doadores quanto à aptidão clínica à doação  

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Aptidão clínica 

Aptos  83 (70,3%)  341 (90,9%) 90 (74,4%)  306 (88,7%)            p=0,7103* 

Inaptos  33 (28%)   34 (9,1%)  30 (24,8%)  38 (11%)                  

Desistentes 2 (1,7%)   0  1 (0,8%)   1 (0,3%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste exato de Fisher (para os aptos e inaptos) 

 Quanto à exposição a situações de risco para doenças transmissíveis pelo sangue, os 

dados estão apresentados na TABELA 7. 

Tabela 7 – Distribuição dos doadores quanto à situação de risco para doenças 

transmissíveis pelo sangue 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Situação de risco 

Presente  12 (10,2%)  6 (1,6%)  12 (9,9%)   7 (2%)               p=0,7408* 

Ausente  106 (89,8%)  369 (98,4%) 109 (90,1%)  338 (98%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste exato de Fisher 

 Em relação aos resultados sorológicos, os doadores foram classificados como: sorologia 

não reagente, reagente e não realizada (aqueles que foram inaptos clinicamente, desistiram antes 

ou após a triagem e que não tinham acesso venoso adequado à punção), conforme TABELA 8. 
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Tabela 8 – Distribuição dos doadores quanto ao resultado sorológico 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Sorologia 

Não reagente 80 (67,8%)  338 (90,1%) 88 (72,7%)  302 (87,5%)              p=1,000* 

Reagente  3 (2,5%)   3 (0,8%)  3 (2,5%)   3 (0,9%)                  

Não realizada 35 (29,7%)  34 (9,1%)  30 (24,8%)  40 (11,6%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste exato de Fisher (para os grupos não reagente e reagente) 

Quanto à ocorrência de reações vaso vagais, os dados estão apresentados na TABELA 

9. 

Tabela 9 – Distribuição dos doadores quanto à ocorrência de reações adversas 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Reação vaso vagal 

Presente  5 (4,2%)   3 (0,8%)  2 (1,7%)   1 (0,3%)                  p=0,2264*   

Ausente  78 (66,1%)  338 (90,1%) 88 (72,7%)  305 (88,4%) 

Não doou  35 (29,7%)  34 (9,1%)  31 (25,6%)  39 (11,3%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

*Teste exato de Fisher (para os grupos presente e ausente) 

Os doadores de primeira vez foram monitorados nos seis meses que se seguiram à 

inclusão no estudo, para avaliar o retorno para nova doação, com o objetivo de demonstrar a 

efetividade das ferramentas na fidelização dos doadores.  

Observamos que, dentre os doadores de primeira vez submetidos ao vídeo, 13 em 118 

(11,01%) retornaram num período de 6 meses; sendo o retorno dentre os submetidos à palestra 

de 21 em 121 (17,35%) – p=0,2721.  
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3.6.3 Resultados obtidos com a aplicação do questionário pós doação 

Ao todo, 486 doadores do grupo submetido ao vídeo e 455 à palestra (grupo controle) 

responderam ao questionário. A tabela 10 mostra a distribuição dos doadores por número de 

acertos no questionário, conforme o grupo vídeo ou palestra e a tabela 11, o número de acertos 

por questão. 

Tabela 10 – Número de acertos no questionário 

     

Vídeo (n=493)    Palestra (n=466) 

  Primeira vez (n=118)  Retorno (n=375) Primeira vez (n=121)  Retorno (n=345) 

Acertos 

1  0   1 (0,27%)  0   0 

2   1 (0,85%)   0  0   0 

3  0   2 (0,53%)  2 (1,65%)   3 (0,87%) 

4  0   5 (1,33%)  2 (1,65%)   8 (2,32%) 

5  0   8 (2,13%)  6 (4,96%)   11 (3,19%) 

6  13 (11,02%)  27 (7,20%) 20 (16,53%)  34 (9,85%) 

7  24 (20,34%)  61 (16,27%) 31 (25,62%)  68 (19,71%) 

8  44 (37,29%)  110 (29,34%) 25 (20,66%)  88 (25,51%) 

9  33 (27,96%)  149 (39,73%) 23 (19,01%)  102 (29,56%) 

10  1 (0,85%)   7 (1,87%)  6 (4,96%)   26 (7,54%) 

Não respondeu 2 (1,69%)   5 (1,33%)  6 (4,96%)   5 (1,45%) 

TOTAL   118 (100%)  375 (100%) 121 (100%)  345 (100%) 

 

Tabela 11 – Número de acertos por questão 

     

Vídeo (n=486)   Palestra (n=455) 

Questão número 

 1   470 (96,7%)   438 (96,3%) 

2   473 (97,3%)   423 (93%) 

3   465 (95,7%)   430 (94,5%) 

 4   425 (87,4%)   386 (84,8%) 

 5   429 (88,3%)   337 (74,1%) 

 6   465 (95,7%)   377 (82,8%) 

 7   342 (70,4%)   310 (68,1%) 

 8   15 (3,1%)    66 (14,5%) 

 9   294 (60,5%)   309 (67,9%) 

 10   475 (97,7%)   436 (95,8%) 

 

 

A apresentação e comparação das notas obtidas pelos doadores, distribuídos quanto ao 

grupo de estudo ou controle, doadores de primeira vez ou de retorno, motivação, gênero, faixas 

etárias, escolaridade e número de comparecimentos estão na TABELA 12 e nos GRÁFICOS 1 

a 3.  
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Tabela 12 – Nota no questionário 

     

Grupos do estudo    Nota 

Vídeo (n= 486)   1 a 10 (média 7,930 - IC 95% 7,820-8,040)  p=0,0143 

Palestra (n= 455)  3 a 10 (média 7,705 - IC 95% 7,570-7,840) 

 

Doadores de primeira vez 

Primeira vez vídeo (n= 116)  2 a 10 (média 7,819 - IC 95% 7,612-8,026)  p=0,0116 

Primeira vez palestra (n= 115) 3 a 10 (média 7,368 - IC 95% 7,093-7,644) 

 

Doadores de retorno   

 Retorno vídeo (n= 370) 1 a 10 (média 7,965 - IC 95% 7,835-8,095)  p=0,1518 

Retorno palestra (n= 340)  3 a 10 (média 7,818 - IC 95% 7,664-7,971) 

 

Motivação             

 Espontâneo (n= 761)  1 a 10 (média 7,847 - IC 95% 7,751-7,944)  p=0,0793   

 Reposição (n= 180)  2 a 10 (média 7,711 - IC 95% 7,512-7,911)   

 

Gênero 

 Masculino (n= 554)  1 a 10 (média 7,814 - IC 95% 7,696-7,931)  p=0,7308 

 Feminino (n= 387)  3 a 10 (média 7,832 - IC 95% 7,705-7,960) 

 

Faixas etárias (anos) 

 18 – 20 (n= 91)  4 a 10 (média 7,835 - IC 95% 7,581-8,090)  p=0,0023* 

 21 – 30 (n=  347)  3 a 10 (média 7,965 - IC 95% 7,829-8,102)  p=0,3038** 

 31 – 40 (n= 297)  2 a 10 (média 7,822 - IC 95% 7,670-7,973) 

 41 – 50 (n= 143)  1 a 10 (média 7,762 - IC 95% 7,527-7,998) 

 > 50 (n= 63)  3 a 9 (média 7,143 - IC 95% 6,736-7,550) 

 

Escolaridade 

 Fundamental Incompl. (n= 60) 1 a 10 (média 6,817 - IC 95% 6,335-7,298)  p=0,0001 

 Fundamental (n= 129) 3 a 10 (média 7,215 - IC 95% 6,957-7,493) 

 Ensino médio (n= 563) 2 a 10 (média 7,925 - IC 95% 7,821-8,030) 

 Superior ou acima (n= 188) 5 a 10 (média 8,239 - IC 95% 8,101-8,377) 

 

Número de comparecimentos 

 Primeiro (n= 231)  2 a 10  (média 7,596 - IC 95% 7,423-7,769)  p=0,0044¶ 

 2 – 5 (n=357)  3 a 10  (média 7,871 - IC 95% 7,731-8,011)  p=0,7421¶¶ 

 6 – 10 (n=143)  1 a 10  (média 7,958 - IC 95% 7,750-8,166) 

 > 10 (n=210)  3 a 10  (média 7,890 - IC 95% 7,695-8,086) 

*comparação entre todas as faixas; ** comparação excluindo a faixa >50 anos; ¶comparação entre todos os grupos; ¶¶comparação excluindo 

os doadores de primeira vez 

Teste de Mann-Whitney: Grupos do estudo, Doadores de primeira vez, Doadores de retorno, Motivação, Gênero 

Teste de Kruskal-Wallis: Faixas etárias, Escolaridade, Número de comparecimentos 
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Gráfico 1 – Nota dos doadores segundo a distribuição etária 

Teste de Kruskal-Wallis 
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Gráfico 2 – Nota dos doadores segundo a escolaridade 
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Gráfico 3 – Nota dos doadores de primeira vez, segundo os grupos de estudo ou controle 

 Teste de Mann-Whitney  
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3.6.4 Resultados obtidos com a pesquisa de satisfação dos doadores (ANEXO F) 

  

Foram respondidos espontaneamente, durante os dias do estudo, 383 formulários, 

abordando itens como cortesia no atendimento, clareza nas informações, higiene e limpeza, 

instalações e tempo de espera, totalizando 1904 respostas. Destas, 1871 (98,27%) foram 

classificadas como satisfatórias e 33 (1,73%) insatisfatórias.  

  

 Quando observados os dias nos quais o vídeo foi apresentado, o número de questionários 

foi de 186, contendo 925 respostas, sendo 915 (98,92%) satisfatórias e 10 (1,08%) 

insatisfatórias. Para os dias nos quais o procedimento padrão foi adotado (grupo controle), o 

número de questionários respondidos foi de 197, contendo 979 respostas, sendo 956 (97,65%) 

satisfatórias e 23 (2,35%) insatisfatórias. 

 

 Especificamente sobre o tempo de espera, tivemos 5 respostas insatisfatórias no grupo 

do vídeo, em 186 possíveis (2,68%) e 13 (6,59%) em 197, no grupo controle. 

 

Tabela 13 – Resultados da pesquisa de satisfação dos doadores 

     

Vídeo     Palestra  

Todos os itens 

Satisfeito   915 (98,92%)   956 (97,65%) p=0,0359* 

Insatisfeito  10 (1,08%)   23 (2,35%) 

TOTAL    925 (100%)   979 (100% ) 

 

Tempo de espera 

Satisfeito   181 (97,32%)   184 (93,41%) p=0,0909* 

Insatisfeito  5 (2,68%)    13 (6,59%) 

TOTAL   186 (100%)   197 (100%) 

* Teste exato de Fisher  
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4 Discussão 

Este estudo demonstra que o vídeo, quando utilizado para informações prévias à doação 

de sangue, é superior às informações transmitidas por profissionais, através de palestras. As 

notas dos doadores de ambos os grupos do estudo, apuradas com o questionário pós doação, 

demonstraram que as estratégias de repasse de informações, tanto com palestra quanto com 

vídeo, com adição do material impresso, foram exitosas, com diferença significativa em favor 

do grupo do vídeo. Essa diferença favorável ao grupo submetido ao vídeo ocorre principalmente 

no grupo de doadores em primeiro comparecimento, desaparecendo no grupo de doadores de 

retorno.  

A estratégia de utilização de um “modelo”, seguindo todo o fluxo do ciclo do sangue, 

vem ao encontro dos trabalhos que mostram melhores resultados quando o material audiovisual 

é formatado desta maneira, especialmente quando há identidade étnica, racial, cultural e 

linguística concordante com a população alvo (KROUSE, 2001b; STEINKE, 2001; THOMAS, 

1999). A teoria da autoeficácia explica o papel do modelo como ferramenta de aprendizado, 

tomando como base as expectativas e crenças de alguém acerca de sua capacidade e 

competência para realizar atividades específicas, que consequentemente produzirão os 

resultados esperados. Os espectadores se enxergam no modelo, percebendo-se como capazes 

de tomar decisões e realizar atividades específicas (KROUSE, 2001b). Outro aspecto é a 

transmissão de mensagens de maneira “positiva”, ou estruturada em ganho, com melhor 

aceitação em relação a mensagens “negativas” ou estruturadas em perdas. O foco no ganho 

mostra as vantagens da adesão a alguma conduta ou conceito e o foco na perda, as desvantagens 

da não adesão (BUNGE, 2010; TUONG, 2014).  

Um indivíduo bem orientado em relação à doação de sangue significa maior facilidade 

dos serviços de captação, em decorrência da disposição de proceder ao ato de doar e 

possibilidade aumentada de fidelização; melhor entendimento da responsabilidade do ato e dos 

riscos a terceiros em decorrência do mesmo, com consequente aumento da segurança 

transfusional; maior capacidade de lidar com eventos adversos e mais tranquilidade no 

momento da doação e em situações de exames reagentes.  

 A ferramenta audiovisual tem se mostrado instrumento de grande valor na transferência 

de informações e como motivador de atitudes na área da saúde, por exemplo, no rastreamento  

de câncer de próstata e de mama (PARTIN, 2004; AVIS, 2004), em programas antitabagismo 

(LICHTENSTEIN, 2008), no incentivo a atividades físicas (KULP, 2004), na prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis (TRENT, 2010), na adesão a atitudes preventivas de 

doenças (ARMSTRONG, 2011), no estímulo à alimentação infantil adequada 

(SCHEINMANN, 2010) e à modificação de hábitos em portadores de doenças crônicas 

(DYSON, 2010) . Nota-se grande potencial de utilização também no processo de doação de 

sangue, especialmente na captação e orientação de doadores (FRANCE, 2011; FRANCE, 

2013b; SARASON, 1992). 

 Dentre as vantagens elencadas da ferramenta audiovisual, pode-se citar a padronização 

da informação, a possibilidade de repetição a partir de um ponto específico, a portabilidade 

(possibilidade de visualização em outros locais, especialmente em plataformas baseadas na 
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web), o custo relativamente baixo, possibilidade de exibição individual ou em grupos e a 

capacidade de compreensão por grupos subletrados. Seu ponto forte seria a apresentação de 

informações através de um modelo de conduta (“vídeo modeling” ou “role modeling”), que 

seria a demonstração de comportamentos, efeitos e atitudes através de representações visuais 

ativas, sendo mais efetiva para informações de curto prazo. Dentre as fraquezas da ferramenta 

estão a baixa efetividade para a retenção de informações a longo prazo, a necessidade de 

equipamentos para a sua apresentação e a baixa efetividade quando exibida em salas de espera, 

devido à atenção dispersa (GAGLIANO, 1988). 

 Dentre os estudos que utilizam o vídeo como ferramenta, os objetivos mais 

frequentemente buscados são: 1) assistir à tomada de decisões terapêuticas; 2) reduzir a 

ansiedade antes de procedimentos invasivos; 3) ensinar autocuidado. No presente estudo, de 

certa forma, os três objetivos foram buscados, uma vez que esperava-se do vídeo que auxiliasse 

na decisão sobre a doação de sangue, que diminuísse a ansiedade antes da mesma e que 

ensinasse os cuidados pré e pós doação.  

Os grupos do estudo (vídeo) e controle (palestra) mostraram-se muito semelhantes 

quanto às várias características apresentadas, sendo de especial interesse a distribuição etária, 

o grau de escolaridade e o número de comparecimentos, fatores que poderiam ter influenciado 

o resultado, favorecendo um dos grupos.  

 A escolaridade foi um determinante da nota do questionário, com valores 

proporcionalmente crescentes, com diferença significativa entre as faixas etárias. Resultado 

este esperado, pois o mais provável é que indivíduos com maior escolaridade tenham melhor 

entendimento tanto das informações repassadas quanto das questões a serem respondidas. 

Porém tal resultado validou o instrumento utilizado, mostrando sua aplicabilidade e o 

entendimento por parte daqueles que participaram do estudo.   

A idade se mostrou fator determinante apenas para o grupo superior a 50 anos, com 

valores inferiores para este grupo, não tendo havido diferença na escolaridade dos indivíduos 

deste grupo, comparativamente aos demais. Também não se observou diferença nas notas dos 

doadores deste grupo, relativamente ao método de conscientização com vídeo ou palestra. 

Quanto ao número de comparecimentos, houve diferença apenas para os doadores de primeira 

vez, demonstrando que talvez as informações sejam desnecessárias em doações posteriores, 

uma vez oferecidas no primeiro comparecimento. Não houve diferença nas notas quanto à 

motivação (espontâneo ou reposição) e gênero dos doadores. 

 Observa-se que a maior parte dos doadores se concentra no grupo etário até 40 anos, 

sendo que a legislação atual permite a doação até os 69 anos, desde que a primeira tenha sido 

antes dos 60 anos. Este fato pode significar uma oportunidade de estratégias de captação 

voltadas para a população com mais de 40 anos. Questiona-se se este fato se deve à maior 

incidência de doenças crônicas nesta faixa etária ou à desistência de continuar doando sangue 

(sensação de dever cumprido).  

 Também observa-se discreta predominância de mulheres no grupo de primeira doação, 

o que pode ser decorrência da maior participação feminina em várias atividades sociais 
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atualmente, o que não se reflete na sua fidelização, pois a predominância masculina nos grupos 

de retorno é marcante. Muitos são os fatores elencados para o menor comparecimento em 

doações posteriores, tais como maior intervalo entre as doações, incidência de anemia, 

dedicação à família e ao lar, somada às atividades profissionais. Também vemos aqui uma 

oportunidade para a definição de estratégias voltadas à fidelização do público feminino. 

 O número de desistentes foi muito pequeno em ambos os grupos, impossibilitando 

comparação, o que demonstra o comprometimento dos doadores com a causa da doação de 

sangue. A inaptidão clínica foi semelhante entre os grupos, sendo especificamente por motivo 

de fator de risco para doenças transmissíveis também semelhante, bem como a inaptidão 

sorológica. Rugege-Hakiza e outros (2003) demonstraram que mesmo doadores com 

comportamentos de risco que leem e compreendem as informações continuam doando sangue. 

Em um estudo feito na Fundação Pró-Sangue, em São Paulo (SP), Gonçalez e outros (2010b) 

mostraram que a melhora no entendimento dos doadores acerca de janela imunológica e risco 

transfusional não modifica o comportamento dos doadores durante a triagem e a autoexclusão. 

A taxa de reações vasovagais não foi diferente entre os grupos do vídeo e palestra, posto 

que a distribuição etária dos doadores entre os grupos foi essencialmente parecida. Eder et al 

(2008) mostram que a população jovem está mais sujeita a tais reações. A American 

Association of Blood Banks publicou boletim com as estratégias para minimizar as reações 

adversas em jovens, onde consta a conscientização pré doação em formatos mais amigáveis a 

esta população, como por exemplo, o vídeo (AABB, 2008). Krouse e outros (2001b), em 

revisão da literatura, concluíram que a ferramenta de vídeo tem pouco efeito em aumentar a 

capacidade de lidar com situações de estresse.  

 A taxa de retorno após seis meses foi semelhante entre os grupos, sendo a maior ênfase 

na fidelização uma oportunidade de melhoria no conteúdo do vídeo. As mensagens passadas 

com o objetivo de fidelizar o doador são baseadas no altruísmo e responsabilidade social, porém 

há outros fatores envolvidos no retorno e fidelização dos doadores, de ordem mais prática, como 

conveniência, segurança e benefício pessoal (STEELE, 2008). Outras abordagens também 

podem ser necessárias, como por exemplo entrevistas motivacionais pós doação, via telefone 

(SINCLAIR, 2010). 

 A satisfação com o atendimento tem sido relacionada à intenção de retorno para novas 

doações (NGUYEN, 2008). No presente estudo, a satisfação em geral com o atendimento, 

medida com o instrumento padronizado no serviço (ANEXO F) foi maior no grupo submetido 

ao vídeo, tendo o quesito “tempo de espera” apresentado tendência positiva para este grupo. 

Possivelmente a sensação de demora tenha sido maior no grupo submetido à palestra, apesar 

do tempo desprendido para a realização da mesma ser semelhante ao tempo do vídeo. O tempo 

total de atendimento não foi medido. Outros trabalhos já demonstraram maior satisfação com 

este tipo de ferramenta (THOMAS, 1999; CORBETT, 2000; HAHN, 2005; ARMSTRONG, 

2010). 

 Com relação às questões formuladas, as de número 7, 8 e 9 tiveram menor número de 

acertos, o que era previsível, devido à maneira como o questionário foi formatado, com as 

consideradas mais complicadas por último. Porém especialmente a questão 8 teve um número 
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muito pequeno de acertos em ambos os grupos, denotando uma incompreensão geral em relação 

à sua formulação. Como a afirmativa é muito direta, acredita-se que os doadores não 

identificaram as informações sobre reações adversas como riscos à sua saúde, demandando uma 

maior atenção a este aspecto quando da realização de palestras ou da exibição do vídeo. Wehrli 

e Sazama (2010) questionam a compreensão dos materiais e meios educativos oferecidos aos 

doadores, especialmente no quesito reações adversas e consentimento informado, evidenciando 

a necessidade de padronização de materiais educativos e documentação de consentimento. 

 Um ponto fraco a ser discutido é a metodologia de amostragem dos doadores. Como 

foram conscientizados em grupos, não foi feita randomização individualmente, sendo esta uma 

potencial fonte de viés. Apesar disto, observamos uma homogeneidade na distribuição dos 

doadores entre os grupos. 
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5 Conclusões 

 O presente trabalho demonstrou ser possível a elaboração e aplicação de um recurso 

audiovisual como ferramenta destinada à informação e educação dos doadores de sangue antes 

da efetivação da doação.  

 Os doadores conscientizados com o material elaborado obtiveram resultados superiores 

aos do grupo controle, quando testados com um questionário, marcadamente aqueles doadores 

de primeira vez, o que demonstra a validade do vídeo. 

 A aplicação do vídeo não afetou as taxas de desistência, inaptidão clínica e sorológica e 

de reações vasovagais. 

 Quanto à fidelização dos doadores, ambos os grupos obtiveram resultados semelhantes. 

 Os doadores que assistiram ao vídeo sentiram-se mais satisfeitos com o atendimento em 

geral. 

 Pode ser necessária complementação do material elaborado em relação às informações 

quanto às reações adversas à doação e maior ênfase no retorno ou fidelização do doador, em 

especial as do sexo feminino.  
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APÊNDICE A  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.)  

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Sua participação é 

importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. Você preencherá um questionário antes e após a sua doação 

de sangue, que tem como temática a “elaboração e validação de material audiovisual para a 

conscientização de doadores de sangue”. O objetivo da mesma é verificar se o vídeo é 

adequado a oferecer aos doadores de sangue as informações necessárias antes da doação, 

respondendo um questionário após passar por todas as etapas. Você terá como benefício a 

aquisição de informações e os riscos ou desconfortos são relacionados às discussões e 

informações relativas à doação de sangue, e não receberá nenhum pagamento por participar 

desta pesquisa.  

A qualquer momento, você poderá se recusar a continuar participando do estudo e, também, 

poderá retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo. As 

informações conseguidas através da sua participação não permitirão a identificação da sua 

pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e a divulgação das mencionadas informações só 

será feita entre os profissionais estudiosos do assunto.  

 

Endereço do responsável pela pesquisa: Dr. Paulo Henrique Ribeiro de Paiva 

Instituição: Fundação Hemominas – Hemocentro Regional de Uberlândia  

Endereço: Av. Levindo de Souza, 1845  

Bairro: Umuarama CEP: 38.405-322 Uberlândia (MG)  

Telefone: (34) 3088 9275 

Comitê de Ética em Pesquisa da Hemominas: Alameda Ezequiel Dias, 321 B. Santa Efigênia 

Belo Horizonte (MG) CEP: 30.130-110 Telef: (31) 3768 4587 

 

O abaixo-assinado,___________________________________________________________, 

_____ anos, RG n°____________________ declara que é de livre e espontânea vontade que 

está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer 

perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também, sobre a pesquisa e recebi explicações 

que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia 

assinada deste Termo.  

 

Uberlândia (MG),  _____/______/______ 

 

 

Participante: ________________________________________________________________ 

 

 

Voluntário aplicador: _________________________________________________________ 

 

 

Pesquisador: ________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Roteiro para vídeo de conscientização 

 

Apresentadora (com animações): 

Olá. Seja muito bem-vindo ao nosso hemocentro. Você é uma pessoa especial porque decidiu 

fazer uma doação de sangue. Você vai saber, agora, um pouco das principais informações sobre 

o processo de doação.  

Voz masculina (alternância entre imagens do cadastro e animações; inclusão de legenda):  

O sangue é utilizado como medicamento para várias pessoas. Mas é um medicamento diferente 

dos outros. Ele não pode ser fabricado nem comprado em farmácias, nem ser substituído por 

outro. Por isso nós e os pacientes agradecemos por ter vindo. No Brasil, a doação de sangue é 

voluntária e não pode ser remunerada. Isso significa que você veio por sua livre e espontânea 

vontade, para ajudar alguém que está precisando.  

Apresentadora (com animações): 

Caso tenha vindo contra sua vontade, forçado por alguém, ou com o intuito de ganhar o dia de 

trabalho, checar seu estado de saúde ou para fazer exames, não faça a doação. O doador de 

sangue tem que ser e estar saudável e movido pela vontade de salvar a vida de alguém com seu 

gesto. A doação de sangue é um ato muito sério que pode tanto salvar como tirar a vida de 

alguém. Existem outros serviços de saúde mais adequados para se fazer avaliação da saúde e 

exames, inclusive gratuitamente. Se for este o seu caso, solicite informações. 

Voz masculina (com animações):  

E ainda vale lembrar que a doação de sangue não emagrece, não engorda, não controla pressão 

arterial e não vicia. Venha doar sempre que quiser, desde que cumprido o intervalo mínimo de 

3 meses para mulheres e 2 para homens.  

Apresentadora (com animações): 

Se você decidiu por fazer a doação, é hora de se cadastrar. Mas, por quê o cadastro é tão 

importante? 

Voz masculina (alternância entre imagens do cadastro, triagem e animações; inclusão de 

legendas):  

Nós precisamos dos dados do doador para identificá-lo caso retorne, para termos seu histórico 

de doador, para convidá-lo a fazer novas doações, para encontrá-lo caso ocorra alguma 

alteração nos exames e para estudos epidemiológicos.  

E se o doador se mudar?  

Aí é importante que nos avise seu novo endereço e telefone. Só assim poderemos manter com 

ele uma comunicação adequada.  
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Agora já pode fazer a doação?  

Não. Primeiro, o doador passa por uma seleção. Nem todos podem doar sangue. Alguns, porque 

não têm as condições de saúde necessárias ou têm antecedentes de problemas que podem 

colocar sua saúde em risco se fizer a doação. Outros, porque podem trazer riscos a quem for 

receber seu sangue, seja por algum problema atual ou pela exposição a algum risco de doenças 

transmissíveis pelo sangue.  

Apresentadora (com animações): 

São vários os critérios de seleção. Entre 10% e 20% das pessoas que comparecem para doar 

sangue não podem fazê-lo. Alguns são inaptos apenas temporariamente, podendo retornar após 

um período; outros são inaptos definitivamente. Estes podem ajudar atuando como captadores, 

isto é, incentivando outras pessoas a doar sangue. 

Voz masculina (com animações):  

O doador tem de ter entre 16 e 69 anos de idade. Se tiver menos que 18, é necessária a presença 

dos pais para autorizar. Para a primeira doação, a idade máxima é de 60 anos. 

Apresentadora (alternância ente imagens da triagem e animações): 

O doador precisa estar em bom estado de saúde. Isso não significa só estar se sentindo bem. 

Alguns sintomas apresentados nos últimos dias ou semanas podem significar algum processo 

de risco para os receptores do sangue, como por exemplo febre. Informe todo seu histórico de 

saúde que for questionado, porque problemas passados podem influenciar a doação atual, como 

por exemplo a Malária ou crises convulsivas. 

Voz masculina (alternância entre imagens da triagem e animações; inclusão de legendas):  

O peso tem de ser maior que 50 quilos, porque a quantidade de sangue que retiramos é a 

suficiente para produzir os hemocomponentes e que seja segura para quem doa. É bom que se 

tenha dormido bem e descansado na noite anterior, para sentir-se bem após a doação. 

Apresentadora (com animações): 

Não recomendamos vir em jejum. Alimente-se normalmente antes da doação. Se vier no 

período da tarde, após o almoço ou após refeição mais gordurosa, aguarde 3 horas antes de vir 

doar. Se fez uso de bebida alcoólica no dia anterior, deve aguardar pelo menos 12 horas antes 

da doação. Usuários de drogas não podem doar sangue. Se já parou, confira os prazos de 

inaptidão. 

Voz masculina (com animações):  

Gripes, resfriados, diarreia, uso de antibióticos na semana anterior também impedem de se fazer 

a doação, bem como ferimentos ou cirurgias não cicatrizados e tratamentos dentários. 

Procedimentos como tatuagem, piercing, endoscopia e cirurgias deixam inapto à doação por 

um período. Informe-se antes. 
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Apresentadora (com animações): 

Para as mulheres, lembramos que a menstruação não interfere na doação de sangue, mas se 

estiver grávida ou com suspeita de gravidez, não poderá doar. 

Voz masculina (com animações):  

E aquelas perguntas sobre o comportamento sexual, de que todos têm receio? 

Apresentadora (com animações): 

Realmente fazemos várias perguntas, inclusive de foro íntimo. Apesar de trazerem algum 

constrangimento a quem as responde, elas são de extrema importância para a segurança e saúde 

de quem vai receber o sangue. Alguns comportamentos são considerados de risco para a 

aquisição de doenças. Doenças essas que podem também ser transmitidas pelo sangue. Mas 

todas as informações dadas ao profissional de saúde são sigilosas, e ele não pode repassá-las ou 

comentá-las com ninguém. 

Voz masculina (com animações):  

Mas não são feitos vários testes no sangue doado? Não são suficientes para descartar aqueles 

que estão contaminados? 

Apresentadora (com animações): 

Infelizmente não existem exames perfeitos. Para todo teste e germe testado, existe um período 

chamado de “janela”. Durante este período, que é variável para cada micro-organismo e para 

cada teste, a pessoa não tem sintomas, o teste dá normal, mas o germe pode ser transmitido. Por 

isso temos que trabalhar com o conceito de “risco” e de comportamentos de risco. Por isso, a 

sinceridade nas respostas é fundamental.  

Voz masculina (alternância ente imagens da triagem e animações):  

E mais uma coisa: toda vez que o doador retornar, deverá passar pela triagem. Isso porque no 

intervalo desde a última doação pode ter ocorrido algum fato novo que o deixe inapto. Ao final 

da triagem, o doador assina o Termo de Consentimento, afirmando que disse somente a verdade, 

que leu o material entregue e que se dispõe a realizar o procedimento e autoriza a utilização do 

seu sangue. 

Apresentadora (imagens da triagem hematológica): 

E depois de passar pela seleção, é preciso fazer um exame de sangue, obtido por um furinho na 

ponta do dedo. Esse exame verifica se o doador está com anemia ou não. Se estiver, será 

encaminhado para tratamento. 

Voz masculina (alternância entre imagens do pré lanche e animações):  

Após o exame, você fará um pequeno lanche. Aqui fica uma dica: tome bastante água ou suco, 

de três a quatro copos. Assim a chance de passar mal durante a doação diminui bastante. 
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Apresentadora (alternância entre imagens da sala de coleta e animações): 

Esta é a sala de coleta. Aqui temos outro momento importante: a lavagem dos braços.  

Voz masculina (alternância entre imagens da sala de coleta e animações):  

Todos nós temos bactérias na pele. Se não as removermos por meio de uma boa limpeza e 

desinfecção, essas bactérias podem ser levadas para dentro da bolsa de sangue, proliferar 

durante o período de estocagem e causar problemas ao receptor.  

Apresentadora (alternância entre imagens da sala de coleta e animações): 

E, enfim, chegou a hora da doação. Todos os materiais utilizados são estéreis e descartáveis, e 

que não há nenhum risco de se contrair doenças doando sangue. A quantidade retirada não faz 

falta ao doador que passou pela seleção.  

Voz masculina (alternância entre imagens da coleta e animações; inclusão de legendas):  

Mas doar sangue dói?  

Claro! Mas só a dor da picada da agulha. Mas se for só esse o preço para ajudar a curar alguém, 

vale a pena. A retirada do sangue é rápida, em média de cinco a dez minutos. Depois o doador 

fica mais vinte minutos em repouso para se adaptar.  

É relativamente comum a ocorrência de reações como tonturas, suor frio e queda de pressão. 

Na quase totalidade dos casos, leves, e que passam com o repouso. Nos raros casos mais graves, 

a equipe está treinada para dar a assistência. 

Apresentadora (imagens da coleta): 

Em poucas horas seu organismo se encarregará de repor o volume líquido e, em poucas 

semanas, as células do sangue, na mesma proporção. 

Voz masculina (imagens da sala de coleta):  

Seu sangue, após passar por testes, irá beneficiar pacientes em cirurgias, com anemias crônicas, 

câncer, acidentados, com doenças da coagulação e poderá até ser enviado para a produção de 

medicamentos. Uma doação beneficia mais de um paciente. 

Apresentadora (imagens da lanchonete): 

Agora você será encaminhado para tomar um lanche e preencher um formulário de avaliação 

do atendimento. Mas lembre-se:  

Voz masculina (alternância entre imagens da lanchonete e animações):  

- não fume ou beba bebida alcoólica nas próximas duas horas; 

- se hidrate adequadamente nas próximas 24 horas; 
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- aguarde pelo menos uma hora para dirigir; se for dirigir em estradas ou pilotar motos, aguarde 

duas horas; 

- espere no mínimo 12 horas para fazer esforços, lembrando-se de não pegar peso com o braço 

de onde foi retirado o sangue; 

- se for dirigir veículos com passageiros ou máquinas pesadas ou subir em andaimes, aguarde 

24 horas; 

- e caso ocorra febre ou outro sintoma de doença nos 7 dias após a doação, dor, inchaço ou 

hematoma no braço, informe-nos ou retorne ao hemocentro. 

Apresentadora (com animações): 

Seus exames serão entregues apenas a você, caso queira. Se houver necessidade de repetição, 

você receberá correspondência para retornar. Isso não quer dizer que tenha alguma doença, 

porém são comuns exames falso-positivos devido à sensibilidade dos testes. Compareça e 

receba as orientações necessárias. 

Você também poderá desistir da doação a qualquer momento. Não fique com dúvidas. 

Esperamos que essa seja uma boa experiência para você.  

Agradecemos sua presença e aguardamos seu retorno. E, da próxima vez, traga alguém com 

você! 
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APÊNDICE C 

 

Questionário pós doação 

 

Marque se você entende que a afirmação é correta ou é falsa: 

 

1 – O doador está obrigado a doar sangue apenas quando serve o serviço militar ou quando não 

compareceu para votar nas últimas eleições. (avaliar o entendimento da doação voluntária, 

altruísta e não remunerada) 

 

 (     )  Correta  (  x  )  Falsa 

 

2 – A doação de sangue rotineira é boa para quem tem pressão alta, pois ajuda a controlar. 

(avaliar a quebra dos mitos relacionados à doação) 

 

(     )  Correta  (  x  )  Falsa 

 

 

3 – O principal objetivo da doação de sangue é fornecer o sangue e seus produtos aos doentes 

que deles necessitam. Não se deve doar sangue para fazer exames ou pegar atestado. (avaliar o 

entendimento sobre o ganho secundário ou benefício) 

 

(  x  )  Correta  (     )  Falsa 

 

 

4- O questionário da triagem clínica serve para ver o estado de saúde dos doadores. Se o doador 

estiver se sentindo bem, não tem problema mentir ou omitir dados em alguma pergunta. (avaliar 

o entendimento da importância etapa de triagem) 

 

(     )  Correta  (  x  )  Falsa 

 

 

5 – Os testes realizados pelos hemocentros são de alta qualidade e confiança, porém não 

garantem cem por cento a ausência de doenças que possam ser transmitidas pelo sangue. 

(desmistificar os exames como totalmente confiáveis) 

 

(  x  )  Correta  (     )  Falsa 

 

 

6- Não é necessário comparecer em jejum para a doação de sangue, porém recomenda-se 

aguardar um período de três horas após refeições mais gordurosas, como por exemplo o almoço. 

(avaliar o entendimento do preparo pré doação) 

 

(  x  )  Correta  (     )  Falsa 

 

 

7 – Os testes realizados pelos hemocentros são de alta qualidade e confiança. Quando houver 

algum teste alterado, significa que o doador é portador daquela doença. (avaliar o entendimento 

do significado e da possibilidade de testes falso positivos) 
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(     )  Correta  (  x  )  Falsa 

 

 

8 – A doação de sangue é segura, não trazendo nenhum risco ao doador. (avaliar o entendimento 

dos riscos relacionados ao procedimento) 

 

(     )  Correta  (  x  )  Falsa 

 

 

9 – O doador, por não conhecer quem receberá o seu sangue, não tem nenhuma responsabilidade 

sobre os efeitos que a transfusão possa causar ao receptor do seu sangue. (avaliar o 

entendimento relativo à responsabilização do doador) 

 

(     )  Correta  (  x  )  Falsa 

 

 

10 – O comportamento sexual do doador, caso seja fator de risco para doenças transmissíveis 

pelo sangue, interessa ao profissional de saúde que faz a seleção. Ao doador cabe o dever de 

prestar todas as informações necessárias. Porém este profissional tem o dever de manter todas 

as informações sob sigilo. (avaliar o entendimento sobre a confidencialidade das informações) 

 

(  x  )  Correta  (     )  Falsa 
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APÊNDICE D 

Termo de Sigilo e Confidencialidade 

 

 

Termo de Sigilo e Confidencialidade 

 

O abaixo-assinado,___________________________________________________________, 

_____ anos, RG n°____________________ declara que participou do estudo denominado  

“elaboração e validação de material audiovisual para a conscientização de doadores de 

sangue”, realizado no Hemocentro Regional de Uberlândia – Fundação HEMOMINAS, na 

qualidade de pesquisador, assistente voluntário na pesquisa ou profissional envolvido na 

confecção do vídeo de conscientização de doadores. Declara também que, durante o período do 

estudo, teve contato com os sujeitos da pesquisa, com documentos relacionados a estes ou com 

informações colhidas durante a realização do grupo focal, relativas às atividades 

desempenhadas. Se compromete a manter todas as informações referentes aos doadores e 

documentos pertinentes em absoluto sigilo, garantindo a privacidade dos envolvidos no estudo 

e a confidencialidade dos dados, não os reproduzindo seja de forma verbal, escrita ou por outro 

meio de comunicação. 

 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: Dr. Paulo Henrique Ribeiro de Paiva 

Instituição: Fundação Hemominas – Hemocentro Regional de Uberlândia  

Endereço: Av. Levindo de Souza, 1845  

Bairro: Umuarama CEP: 38.405-322 Uberlândia (MG)  

Telefone: (34) 3088 9275 

Comitê de Ética em Pesquisa da Hemominas: Alameda Ezequiel Dias, 321 B. Santa Efigênia 

Belo Horizonte (MG) CEP: 30.130-110 Telef: (31) 3768 4587 

 

 

Uberlândia (MG),  _____/______/______ 

 

 

Participante: ________________________________________________________________ 

 

 

 

Pesquisador: ________________________________________________________________ 
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ANEXO A 

Roteiro de conscientização de candidatos à doação 
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ANEXO B 

Procedimento operacional padrão conscientização de candidatos à doação de sangue 
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ANEXO C 

Material educacional pré doação impresso 
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ANEXO C  

Material educacional pré doação impresso 
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ANEXO D  

Material educacional pré doação – doenças transmissíveis - impresso 
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ANEXO E 

Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da FH 
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ANEXO E 

Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da FH 
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ANEXO E 

Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da FH 
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ANEXO F 

Pesquisa de satisfação dos doadores 

 

 

 

 
 

 


