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Introdução: A conscientização para a doação voluntária de sangue no Brasil tem sido uma 

pauta importante de discussões para a saúde pública, especialmente, no âmbito 

governamental, acadêmico, entre os profissionais de saúde e em algumas organizações da 

sociedade civil organizada. A doação de sangue é um ato voluntário de solidariedade que 

pode ser espontâneo ou vinculado a um determinado paciente.¹ Nos últimos anos no Brasil a 

adesão de pessoas para a doação de sangue tem crescido, gerando certo conforto às equipes de 

saúde e aos hospitais em geral. O trabalho de busca por doadores de sangue tem se voltado à 

conscientização dos indivíduos quanto à importância da doação voluntária, através de 

programas que incentivem a fidelização dos doadores². Percebe-se que, mesmo com as 

dificuldades vivenciadas no cotidiano da sociedade contemporânea, a doação de sangue vem 

se expressando, cada vez mais, como solidariedade orgânica³. Objetivos: Relatar a 

experiência de ações educativas de sensibilização à professores da educação básica sobre a 

captação de doadores de sangue. Descrição da Experiência: A experiência consistiu no 

desenvolvimento de palestras integrantes do conjunto de atividades de um projeto de extensão 

da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus Tucuruí, o qual apresentou uma 

proposta interdisciplinar, agregando acadêmicos dos cursos de Biologia, Enfermagem e 

Educação Física, além de contar com o apoio de funcionários do órgão público Hemopa. O 

projeto foi direcionado à capacitação de professores da educação básica, tendo em vista 

sensibilizar, por meio da formação escolar, professores e alunos como futuros doadores de 

sangue. Para o desenvolvimento das palestras contou-se com a participação de quatro 

acadêmicos do curso de Enfermagem, um do curso de Biologia e um de Educação Física, 

além de uma enfermeira e duas assistentes sociais do Hemopa. As ações educativas foram 

realizadas em duas escolas do município de Tucuruí: Escola Municipal de Ensino 

Fundamental e Médio Manoel Carlos e, posteriormente, na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Ana Pontes. A primeira palestra ocorreu no dia 20 de setembro de 2019, na 

escola Manoel Carlos. A segunda foi realizada no dia 11 de outubro de 2019, no Centro de 

Ensino Ana Pontes. As ações tiveram caráter teórico-prático, permitindo aos docentes a 

capacidade de sensibilizar os alunos da instituição para a prática da doação de sangue. Dentre 

os assuntos abordados nas palestras destacam-se: histórico da doação de sangue, etapas da 

doação, sua importância para a sociedade e como se tornar um doador. O desenvolvimento 

das atividades contou com três momentos complementares: planejamento das palestras, 

desenvolvimento das mesmas e identificação dos resultados. A primeira fase consistiu no 

levantamento, leitura e discussão, em grupo, da bibliografia pertinente à temática das 

palestras. Além disso, buscou-se organizar os recursos didáticos necessários para o bom 

desenvolvimento das atividades, tais como, slides explicativos, cartazes informativos e 

panfletos instrucionais. No que tange à segunda fase – desenvolvimento das palestras, estas 

foram realizadas no término do horário de aula das escolas, permitindo que os professores 

tivessem condições de estarem presentes. As palestras foram desenvolvidas de maneira 
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expositiva e contando com a interação do público alvo por meio de questionamentos. 

Inicialmente foi explanado sobre o contexto histórico da doação de sangue no cenário mundial 

e principalmente em contextos nacionais, mostrando o contraste dessa prática antigamente 

com a contemporaneidade. Outro ponto abordado foi o conceito de transfusão, de modo a 

esclarecer que, nas doações, o sangue não é o único componente a ser utilizado, mas também 

os hemocomponentes, que são concentrados de alguns componentes inseridos no sistema 

circulatório, como hemácias e plaquetas. Também foram apresentadas as etapas de doação de 

sangue, compreendidas em: 1) registro do doador; 2) triagem clínica e 3) triagem sorológica; 

etapas essas que dão o caráter sistêmico a essa prática e que é umas das diferenças da extração 

do sangue feita atualmente para a que era realizada na antiguidade. Os critérios de doação de 

sangue estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde também 

foram assuntos tratados nas palestras, visando o máximo de compreensão dos professores. 

Nesse aspecto, as assistentes sociais foram de extrema importância, pois eram capacitadas 

para explicar sobre os mesmos e retirar possíveis dúvidas dos ouvintes, haja vista que são 

agentes ativas nessa prática. Outrossim, foi mencionado sobre a importância do ato de doar 

sangue, principalmente para os casos clínicos, situações de cirurgias, acidentes, hemorragias, 

gestações, sem deixar de citar a importância humanitária desse gesto. Por último foi realizada 

uma dinâmica de fixação da aprendizagem chamada de “mito ou verdade”, que consistiu em 

uma lista de afirmativas, dentre as quais, haviam frases verdadeiras e falsas. Após cada 

leitura, o público participava respondendo se as mesmas eram verídicas ou não, tudo baseado 

nas explicações dadas no decorrer da palestra. Resultados: Participaram 46 professores nas 

duas escolas. Após o desenvolvimento das palestras, procedeu-se a etapa de avaliação da 

atividade desenvolvida junto ao público alvo. Para esse momento pediu-se que cada professor 

pudesse avaliar oralmente e espontaneamente o que a palestra tinha representado para eles. 

Verificou-se que a maioria dos professores apresentavam algum conhecimento prévio sobre a 

prática de transfusão, contudo, uma parcela ainda não tinha um conhecimento amadurecido 

acerca desse ato. Além disso, foram identificados professores que já praticavam a doação de 

sangue. Constatou-se, também, que os educadores ficaram contentes com o conteúdo e as 

formas pelas quais as palestras foram ministradas, pois adquiriram uma gama de 

conhecimentos a ser transmitida em sala de aula aos seus alunos. Conclusão: Mediante os 

resultados analisados, torna-se evidente a necessidade de abordar sobre a doação de sangue 

nos centros educacionais por meio da capacitação de profissionais da educação, haja vista que 

o índice de doação dos brasileiros ainda está longe de ser o ideal pelos parâmetros de doação 

internacionais. A partir da capacitação dos professores, estes atuarão como agentes 

estratégicos da campanha de conscientização e sensibilização de doadores de sangue, 

possibilitando a transmissão de conhecimento tanto com alunos como também com pais ou 

responsáveis, podendo atingir um público considerável de futuros doadores. Assim, essa 

prática corrobora para o estabelecimento da saúde de muitas pessoas em estados críticos nos 

centros hospitalares. Além disso, promove a captação de doadores de sangue do futuro, por 

intermédio da capacitação de professores da educação básica e estimula a prática de doação 

de sangue, a qual ainda não é plena em território nacional. Portanto, é fundamental torná-la 

cada vez mais presente no cenário brasileiro como proposta de intervenção nos diversos 

espaços sociais, a fim de sensibilizar a população sobre o ato de doar, o qual proporciona a 

manutenção da vida. 

 

Descritores: Doadores de sangue, Capacitação de professores, Educação em saúde. 

 

 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

Referências: 
 

1 – Pereima RSMR, Reibnitz KS, Martini JG, Nitschke RG. Doação de sangue: solidariedade 

mecânica versus solidariedade orgânica. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, 

2010 mar-abr 63(2): 322-7. 

2 – Malheiros GC, Oliveira AAST, Pinheiro CB, Monteiro KNO, Abreu AMOW. Fatores 

associados à motivação da doação sanguínea. Revista Científica da FMC. Vol. 9, nº 1, 

2014. 

3 – Pereira JR, Sousa CV, Matos EB, Rezende LBO, Bueno NX, Dias AM. Doar ou não 

doar, eis a questão: uma análise dos fatores críticos da doação de sangue. Ciência & 

Saúde Coletiva. 21(8):2475-2484, 2016. 

 


