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RESUMO 
O problema da falta de bolsas de sangue nos hospitais foi a motivação desta pesquisa. Visando a analisar essa questão 

procurou-se traçar o perfil dos doadores do HEMOSUL de Campo Grande (MS), utilizando dois instrumentos de pesquisa: 

levantamento das fichas dos doadores cadastrados e entrevista individual (questionário) com 400 doadores. A análise dos 

dados revelou: 81,03% são do sexo masculino; 52,20% pertencem ao grupo O, 34,37% ao A, 10,29% ao B e 3,14% ao 

AB; 89,19% são Rh+; 60,05% declararam-se brancos e 38,03% pardos; a maioria dos doadores é composta por adultos 

jovens (18 a 40 anos de idade); 47,25% possuem segundo grau completo; 24,50% possuem renda familiar de até 5 salários 

mínimos e 31,75% entre 5 e 10 salários mínimos; 70,07% dos doadores regulares doam sangue voluntariamente; 53,12% 

dos primodoadores são doadores de reposição; a maioria dos doadores regulares realizam de 2 a 3 doações ao ano; 53,29% 

dos doadores regulares também seriam doadores de órgãos e 56,25% dos primodoadores não. Na relação de significância α 

= 5%, houve associação estatística entre as variáveis: a) cor da pele e sistema ABO; b) tipo de doador e motivo da doação. 

O perfil do doador é de um adulto jovem, sendo 36,22% com idade entre 18 e 30 anos; cor de pele branca; prevalência do 

sexo masculino. A maior parte possui 2º grau completo (47,25%) e renda familiar de 5 a 10 salários mínimos (31,75%).

Palavras-Chave: HEMOSUL. Doação de sangue. Perfil do doador. 
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1   INTRODUÇÃO

O sangue, historicamente, sempre foi 

vislumbrado como um poderoso símbolo da vida 

e morte em todas as civilizações e sociedades 

humanas. Isso demonstra que desde os tempos 

mais remotos da história o homem aprendeu a 

relacionar a figura “sangue” a sua vital importância 

no funcionamento de seu próprio corpo e dos 

animais (HAMENING et al., 1992 apud BASTO; 

VILELA; SILVA, 2001).

O sangue é um fluído corporal composto 

de plasma e de elementos figurados (entre esses 

as células sangüíneas), que percorre praticamente 

todo o corpo, atendendo às necessidades  teciduais 

como nutrição, excreção, com a interação de 

hormônios e defesa representada pelas células e 

moléculas do sistema imune (GUYTON; HALL, 

1997). Seu papel na homeostasia corpórea é tão 

acentuado que, em linhas gerais, uma perda maior 

que 30% do volume sangüíneo leva o indivíduo 

à morte se não for prontamente tratado. Traumas 

mecânicos, sejam eles causados por acidentes 

automobilísticos, armas de fogo, quedas, armas 

brancas entre inúmeras outras, constituem  

emergências hospitalares corriqueiras, nas 

quais,  ocasionalmente, a única forma eficaz de 

tratamento é a reposição de volumes sangüíneos 

(ROBBINS et al., 1996). 

Em 1900, iniciou-se o uso do sangue 

como arma terapêutica, quando o Dr. Karl 

Landsteiner descobriu os grupos sangüíneos A-B-

O (CARVALHO, 2000). As raras transfusões eram 

feitas diretamente de veia a veia com todos os riscos 

bilaterais. Em 1914, Hustin provou que o citrato 

de sódio podia ser utilizado como anticoagulante 

para conservação do sangue; assim, começaram a 

estocar o sangue em frascos de vidro com validade 

de sete dias. Posteriormente desenvolveu-se o 

ACD, um novo anticoagulante e aumentou-se o 

tempo de preservação do sangue para 21 dias. A 

correta utilização do sangue com embasamento 

científico mais sólido, todavia só veio a ocorrer na 

era da Segunda Guerra Mundial com alguns eventos 

marcantes; como a descoberta do sistema Rh por 

Wiener e Landsteiner em 1937, a separação dos 

diversos componentes do sangue pelo fracionamento 

do plasma estabelecido por Cohn em 1940 e a 

elaboração de um teste imuno-hematológico para 

identificar anticorpos pelos pesquisadores Coombs, 

Race e Mourant em 1944 (ROCHA,1988).

A segurança no seu emprego permitiu 

a difusão do uso do sangue, o que beneficiou a 

Medicina como um todo, notadamente a cirurgia. 

Ao mesmo tempo que a  imuno-hemoterapia 

evoluiu, chegando ao âmago da medicina celular, 

viabilizando transplantes, transfundindo células 

específicas e hemoderivados diferenciados, ela 

incorporou tecnologia, criou novos aparelhos e 

máquinas e em conseqüência elevou seus custos, 

exigindo gerenciamento e postura empresarial. A 

moderna hemoterapia – ainda mais com o desafio 

da AIDS – tem que ser vista por essa nova ótica: 

ciência, tecnologia e capacidade empresarial, 

além da consciência social e ética do seu exercício 

(ROCHA, 1988).

Outro fator relevante a todas as transfusões 

sangüíneas foram os grupos ABO e Rh que podem 

provocar sérios problemas de incompatibilidade e 

levar o indivíduo à morte. A reação imunológica 

na questão transfusional ABO é dependente de 

anticorpos formados naturalmente pelo indivíduo 

contra seus grupos não compatíveis. No caso do 

fator Rh, a formação desses anticorpos depende 

de prévia sensibilização (NORA; FRASER, 1991; 

BEIGUELMAN, 2003).
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A transfusão sangüínea é, portanto, uma 

prática médica de altíssimo valor e indispensável. 

Todo o seu sucesso depende de uma instituição 

já bem conhecida pela sociedade, o Banco 

de Sangue (BERNAL,1981). Infelizmente, essa 

instituição dificilmente consegue chegar à perfeita 

funcionalidade, ou seja, atender toda a demanda e 

com qualidade. Vários são os motivos responsáveis 

pela falta de eficiência nos serviços de banco de 

sangue, mas nenhum é tão freqüentemente indicado 

como a falta de doadores (PEREIRA, 1996). 

No Brasil, a questão do sangue mereceu 

um artigo próprio dentro do capítulo da saúde 

aprovado na constituição federal de 1988. O 

parágrafo 4° do artigo 199 diz: à lei disporá 

sobre as condições e os requisitos que facilitem a 

remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 

para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 

bem como a coleta, processamento e transfusão 

de sangue e seus derivados, vedado todo o tipo de 

comercialização (SOUZA, 1999).

Campo Grande possui dois grandes 

centros de coleta, armazenamento e distribuição 

de sangue e hemoderivados, representados pelos 

bancos de sangue da SANTA CASA e o Centro de 

Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do 

Sul – José Scaff (HEMOSUL). 

Diante da grande dificuldade de se 

obter doadores suficientes para abastecer as 

demandas de sangue, neste trabalho buscou-

se traçar o perfil sócio-econômico-cultural e a 

prevalência da tipagem ABO e o Fator Rh dos 

doadores de sangue do HEMOSUL de Campo 

Grande – MS. A partir desses dados, pretende-se 

contribuir com a formulação de estratégias para 

captação de doadores aptos, descobrir quais são 

suas motivações e traçar metas alternativas para 

minimizar o problema.

2   MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado no 

HEMOSUL de Campo Grande - MS. Este estudo 

foi feito por meio de duas pesquisas simultâneas 

e complementares. A primeira consistiu no 

levantamento das fichas de todos os doadores 

cadastrados até o dia 20/12/2000. O levantamento 

desse banco de dados forneceu para a pesquisa 

uma população de 74.655 fichas. No entanto, 

apenas 63,43% delas estavam suficientemente 

preenchidas para uma correta análise estatística, 

totalizando 47.357 doadores. Na etapa de 

rastreamento objetivou-se levantar informações 

referentes a: a) distribuição dos doadores quanto 

ao sexo; b) faixa etária (dividida em grupos: 

menor de 21 anos, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 

a 50 e de 51 a 60 anos); c) cor da pele (critério 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, baseado na autoclassificação: branca, preta, 

amarela, parda, indígena e sem declaração); d) 

prevalência dentro do grupo ABO e  fator Rh. 

A segunda etapa do trabalho consistiu 

em entrevistas individuais, efetuadas minutos 

antes da doação, com 400 doadores (regulares e 

primodoadores), no período de dezembro de 1999 a 

julho de 2001. Esse instrumento possibilitou a obtenção 

de dados referentes a: a) nível sócio-econômico e 

cultural (renda familiar mensal, nível de escolaridade); 

b) tipo de doador e motivo da doação; c) número de 

doações efetuadas ao ano; d) qualidade e eficiência 

do atendimento prestado pela instituição; e) tipo de 

doador e sua disposição à doação de órgãos. 

Dessa forma, foi possível obter uma noção 

do perfil dos doadores de sangue do HEMOSUL 

de Campo Grande, MS para que se possa saber 
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como atuar na eterna luta contra a falta de sangue 

nos hospitais. 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização do perfil da população 

de doadores estudada foi iniciada com a variável 

de sexo. Segundo os dados obtidos pela análise 

das fichas de cadastro dos doadores (47.357) no 

Banco de Sangue do HEMOSUL, constatou-se 

que 81,03% das doações são feitas por doadores 

do sexo masculino, e 18,97% pelo sexo feminino 

(Gráfico 1). O fato de a maior parte dos doadores 

ser do sexo masculino não difere dos dados da 

SANTA CASA de Campo Grande, MS (BUTERA, 

2002) e de outro hemocentro (GOMES et al., 

1998; MARCHESIN et al., 2002), inclusive de 

outros países. 

81,03%

18,97%
Masculino

Feminino

Gráfico 1 - Distribuição de doadores de sangue 
do HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo o sexo. Informações obtidas no 
banco de dados da instituição cadastradas 
até dezembro de 2000.

Segundo Varella et al. (1993) no Banco de 

Sangue do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná, de 27.626 doações de sangue 

efetuadas no período de maio de 1990 a agosto 

de 1992, 74,13% foram do sexo masculino e 

25,87% do sexo feminino. Isso mostra um maior 

percentual de mulheres doadoras de sangue 

em Curitiba do que em Campo Grande, mas 

em ambos os Centros Hemoterápicos é muito 

superior o número de homens doadores em 

relação ao número de mulheres. De acordo com 

Costa et al (2002) no Hemocentro da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo – SP, de 100.232 

candidatos à doação de sangue, período de 

janeiro/2000 a dezembro/2001, 73,3 % foram do 

sexo masculino e 26,7% do feminino.

Há inúmeras razões para a reduzida 

participação feminina no ato de doação de sangue: 

existe falta de motivação por fatores culturais, o 

tempo disponível das mulheres que trabalham 

fora é muito reduzido, há falta de informação, 

medo (agulha), além das restrições da triagem 

(peso – o número de mulheres abaixo de 50kg 

é muito maior do que o dos homens; gestação 

e período menstrual – risco de anemia). Outro 

fator que aumenta essa diferença no número 

de doadores é uma maior motivação entre os 

homens, proporcionada pelo serviço militar, que 

instrui, estimula e fornece dispensa do trabalho no 

dia da doação (BUTERA, 2002). 

Em relação à variável do grupo sangüíneo 

ABO, 52,20% pertenciam ao grupo O; 34,37% ao 

grupo A; 10,29% ao grupo B e 3,14% ao grupo AB 

(Gráfico 2). Portanto, a maioria da população de 

doadores estudada concentrava-se nos grupos O e A. 

34,37%

10,29%

52,20%

3,14% A

B

O

AB

Gráfico 2 - Distribuição de doadores de sangue do 
HEMOSUL de Campo Grande - MS, 
segundo o grupo sangüíneo ABO. 
Informações obtidas no banco de dados 
da instituição cadastradas até dezembro 
de 2000.

De acordo com Butera (2002), no banco de 

sangue da SANTA CASA de Campo Grande, MS, as 

proporções encontradas foram: 52,73% do grupo O; 

33,72% do A, 10,54% do B e 3,01% do grupo AB. 
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10,81%

89,19%

Negativo

Positivo

Segundo Borges; Osório e Robinson (2001), 

a distribuição dos grupos sangüíneos  do sistema ABO 

é um exemplo da influência da migração na estrutura 

genética da população atual. Por exemplo, a leste da 

Europa há uma alta freqüência  de indivíduos do 

grupo sangüíneo B e baixa freqüência de indivíduos 

do grupo A. Essas freqüências vão gradativamente se 

alterando em direção a Portugal, até que, quando 

se chega ao extremo-oeste europeu, é encontrada a 

situação oposta: alta freqüência do grupo sangüíneo 

A e baixa do B. Esse gradiente é atribuído à invasão 

da Europa por asiáticos (tártaros e mongóis) que, 

entre os anos 500 e 1.500 a.C., invadiram o 

continente e deixaram sua contribuição genética, 

representada por sua alta freqüência do grupo B, 

nas zonas próximas ao local da invasão. Também foi 

pela migração de portugueses, africanos, alemães, 

italianos, que a população brasileira sofreu profunda 

modificação em sua constituição genética original 

(BORGES; OSÓRIO; ROBINSON, 2001). 

Com relação à variável do fator Rh, em média 

85% da população mundial possui fator Rh positivo e 

15% negativo (BEIGUELMAN, 2003; OTTO; OTTO; 

FROTA-PESSOA, 1998). Sendo assim, Campo Grande - 

MS não difere significativamente da média mundial para 

o fator Rh, pois do total de doadores do HEMOSUL, 

89,19% possuíam fator Rh positivo e apenas 10,81% 

apresentavam o fator negativo (Gráfico 3). 

Gráfico 3 - Distribuição de doadores de sangue do 
HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo o fator Rh. Informações obtidas no 
banco de dados da instituição cadastradas 
até dezembro de 2000.

Segundo Butera (2002) 89,81% dos 

doadores da SANTA CASA de Campo Grande, MS 

possuíam fator Rh positivo, e 10,19% apresentavam 

o fator negativo, valores numericamente muito 

próximos aos encontrados neste trabalho, pois 

trata-se apenas de um outro Banco de Sangue, 

da mesma cidade. Em afro-brasileiros de Porto 

Alegre, a freqüência de Rh positivos foi de 94% 

e os Rh negativos eram 6% (BORGES-OSÓRIO; 

ROBINSON, 2001).

De acordo com Beiguelman (2003) as 

estimativas das freqüências dos genótipos do 

sistema Rh positivo (total de D-positivo) em 

diversos grupos étnicos da população brasileira 

foram: 87,4% caucasóides; 91,8% negróides e 

97,9% descendentes de japoneses.

Em estudos na população palestina foram 

encontrados 90,40% de Rh positivos e 9,60% Rh 

negativos no Norte de West Bank (ALI-SHTYAEH; 

HAMDAN; FEUDY, 1988). 

Em Makassed (Palestina), num estudo sobre 

incompatibilidade materno-fetal, encontraram-se 

na população de gestantes, 89% de Rh positivas e 

11% negativas (DUDIN et al., 1991).

Quanto à variável da faixa etária 

pôde-se constatar que a maioria dos doadores 

era composta por adultos jovens, sendo que 

36,22% encontrava-se entre 18 e 30 anos e 

32,10% entre os 31 e 40 anos de idade (Fig. 

4). Esse percentual diferia das médias nacionais, 

nas quais a maioria dos doadores se encontrava 

na faixa etária entre 31 e 40 anos (GOMES 

et al., 1998). O percentual é semelhante ao 

encontrado no Banco de Sangue da SANTA 

CASA de Campo Grande, MS onde 41,90% dos 

doadores possuíam entre 18 e 30 anos de idade 

(BUTERA, 2002). Talvez a explicação para essa 

variação resulte da maciça contribuição dos 
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jovens recém ingressados na carreira militar e 

por Campo Grande abrigar, proporcionalmente, 

um grande contingente de militares (vários 

regimentos do exército e da aeronáutica).

1,40%

34,82%

32,10%

21,10%

10,58%

< 21

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

Gráfico 4 - Distribuição de doadores de sangue do 
HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo a faixa etária. Informações 
obtidas no banco de dados da instituição 
cadastradas até dezembro de 2000.

Segundo Mendonça et al. (2002), no 

período de setembro/1999 a dezembro/2001, 

dos 18.946 candidatos à doação de sangue 

em um Hospital Geral na cidade de São Paulo, 

34,59% encontravam-se na faixa etária entre 

29 e 39 anos, valor esse próximo aos 32,10% 

encontrados para o HEMOSUL, na faixa etária 

de 31 a 40 anos.

De acordo com Neves et al. (2002), no 

período de maio/1998 a dezembro/2000, no 

Banco de Sangue do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Alagoas – HU-UFAL, 

64% dos candidatos aptos à doação de sangue 

apresentaram idade compreendida  entre 20 e 39 

anos, quase o dobro da quantidade de doadores 

nessa faixa etária no HEMOSUL. 

Quanto à variável da cor da pele, 60,05% 

dos doadores declararam-se brancos e 38,03% 

pardos (Gráfico 5). Segundo os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1991), 

a população brasileira autoclassificou-se em relação 

à cor da pele como sendo 51,60% como brancos 

e 42,40% pardos (média nacional) e no Centro-

Oeste, 46,90% brancos e 49% pardos - distribuição 

por região geográfica (PENA et al., 2000).

60,05%

38,03%

0,57%
0,04%

1,32%

Branca

Parda

Indígena

Amarela

Preta

Sem declaração

Gráfico 5 - Distribuição de doadores de sangue do 
HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo a cor da pele. Informações 
obtidas no banco de dados da instituição 
cadastradas até dezembro de 2000.

De acordo com Butera (2002), no Banco 

de Sangue da SANTA CASA de Campo Grande, MS 

existia um maior equilíbrio nas proporções relativas 

das cores de pele, sendo que a maior parcela 

pertencia ao grupo de cor parda (43,43%), seguida 

pela parcela do grupo branco (39,65%), o que não 

ocorria no HEMOSUL, onde predominava, entre os 

doadores, a cor da pele branca. 

O teste do “qui-quadrado” foi aplicado 

para verificar a significância da associação entre a 

cor da pele e o grupo sangüíneo ABO. Ao nível de 

significância α = 5%, foi encontrado associação 

estatisticamente significativa com valor p < 0,001. 

Foi observado que o grupo sangüíneo O 

predominava em todos os tipos de cor de pele, 

com exceção da amarela, em que predominou o 

tipo A. Com relação ao grupo sangüíneo B, houve 

predomínio entre os doadores de cor da pele 

indígena, seguida pela cor da pele preta. (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Distribuição de doadores de sangue do 
HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo a cor da pele e o grupo sangüíneo 
ABO. Informações obtidas do banco 
de dados da instituição cadastradas até 
dezembro de 2000.

A significância estatística e prática desse 

resultado demonstra as diferenças atribuíveis aos 

diversos grupos étnicos, decorrentes da sua origem 

geográfica e das miscigenações subseqüentes 

(BURNS, 1984). Essas movimentações migratórias 

e associação de etnias alteraram vários aspectos 

genéticos do grupo estudado. As alterações 

da tipagem sangüínea ABO e o fator Rh são 

perfeitamente mensuráveis e demonstram essas 

movimentações por uma simples correlação com 

a cor da pele. Provavelmente, a origem geográfica 

está correlacionada a cada um dos grupos raciais 

estudados em Campo Grande, MS, que tem 

uma população branca de origem caucasiana, 

principalmente do oeste europeu; uma população 

de negros (cor da pele preta) proveniente do oeste 

e do centro da África (origem da população negra 

brasileira); uma população parda, resultante da 

mistura dos dois primeiros grupos raciais entre si e 

com outros grupos (asiáticos, árabes, caucasianos 

de outras regiões) e uma população indígena 

tanto autóctone quanto resultante de migrações 

de países vizinhos (Paraguai e Bolívia).

Segundo Beiguelman (2003) a freqüência 

dos grupos sangüíneos do sistema ABO clássico em 

indivíduos do estado de São Paulo, classificados 

segundo alguns grupos raciais foram: grupo racial de 

caucasóides - 47,76% do grupo O, 38,93% do grupo 

A, 9,72% do grupo B e 3,58% do grupo AB; grupo 

racial de negróides - 53,39% do grupo O, 30,51% do 

grupo A, 11,86% do grupo B e 4,24% do grupo AB; 

grupo racial de japoneses - 27% do grupo O, 37% do 

grupo A, 22,67% do grupo B e 13,33% do grupo AB.

Com relação à associação das 

características referentes ao grau de instrução e o 

sexo dos doadores de sangue, pode-se observar 

que a maioria dos doadores, sem distinção 

de sexo, possui 2º grau completo (47,25%), 

seguidos de 30,50% com 1º grau e de 22,25% 

com 3º grau (Tab. 1). Não se pode dizer que 

as pessoas com nível de escolaridade superior 

colaboram menos com as doações de sangue, 

pois proporcionalmente o número de pessoas que 

possuem esse grau de instrução é muito menor 

(Tab. 1). Observou-se também que 71,50% dos 

doadores são do sexo masculino, sendo que o 

grupo mais efetivo na doação (69,31%) é o de 

homens com segundo grau completo (Tab. 1).
Tabela 1 - Distribuição de doadores de sangue do 

HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo o sexo e o nível de escolaridade. 
Informações obtidas nas entrevistas 
(questionário) efetuadas durante o período 
de dezembro de 1999 a julho de 2001.

Sexo I Grau II Grau III Grau Geral 

Feminino

nº 29 58 27 114

% 25,44 50,88 23,68 100,00

% 23,77 30,69 30,34 28,50

Masculino

nº 93 131 62 286

% 32,52 45,80 21,68 100,00

% 76,23 69,31 69,66 71,50

Geral

nº 122 189 89 400

% 30,50 47,25 22,25 100,00

% 100,00 100,00 100,00 100,00

O teste do “qui-quadrado” foi aplicado 
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para verificar a existência de associação entre 

essas duas características do perfil do doador. 

Estatisticamente, no nível de significância α = 

5%, o nível de escolaridade não está associado ao 

sexo, com valor p = 0,381. Logo, neste estudo, 

o grau de instrução entre os doadores do sexo 

masculino e feminino foram equiparáveis, já que 

não existiu diferença estatisticamente significativa 

entre os sexos, segundo a escolaridade.

Butera (2002) relata que a maioria dos 

doadores da SANTA CASA de Campo Grande,  

MS, sem distinção de sexo, possui 2º grau 

completo (43,04%), seguidos de 37,72% com 1º 

grau e de 19,24% com 3º grau .

Segundo Oberick et al. (2000), no 

HEMOBANCO de Curitiba, 41% dos doadores 

estudados tinha 2º grau completo. Nos estudos de 

Gomes et al (1998), na Fundação HEMOMINAS de 

Belo Horizonte – MG, a maioria dos doadores se 

fazia por homens com 1º grau completo (28,67%).

De acordo com Mendonça (2002), 46,14% 

dos candidatos à doação de sangue em um Hospital 

Geral na cidade de São Paulo apresentaram nível 

superior de escolaridade no período de setembro de 

1999 a dezembro de 2001. 

Neves et al. (2002) relatam que no Banco 

de sangue do HU-UFAL, no período de maio/1998 a 

dezembro/2000, a maioria dos candidatos à doação 

de sangue apresentava prevalência com nível 

educacional compatível com o 1º grau incompleto.

No Centro de Hematologia e Hemoterapia 

do Ceará - HEMOCE, 93,8% das doações do sexo 

feminino concentravam-se nas faixas de 18 a 29  

e  30 a 40 anos. Quanto ao grau de escolaridade 

das mulheres doadoras, 43% tinha 2º grau ou 

atualmente ensino médio e 38,9% tinha o 1º grau 

ou ensino fundamental (GOMES et al., 2002).

Com relação à variável renda familiar, 24,5% 

dos doadores possuiam renda familiar de até 5 salários 

mínimos e 31,75% entre 5 e 10 salários mínimos (Tab. 2). 
Tabela 2 - Distribuição de doadores de sangue do 

HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo a renda familiar. Informações 
obtidas nas entrevistas (questionário) 
efetuadas durante o período de dezembro 
de 1999 a julho de 2001.

Renda familiar 

(salários mínimos)

Número de 

Doadores
Percentual

Até ½ 17 4,25

½ a 1 3 0,75

1 a 2 5 1,25

2 a 3 16 4,00

3 a 5 57 14,25

5 a 10 127 31,75

10 a 20 98 24,5

Mais de 20 54 13,5

Não declarou 23 5,75

Sem rendimento 0 0,00

Total 400 100,00

De acordo com Butera (2002), no Banco 

de Sangue da SANTA CASA de Campo Grande, 

MS, a maior concentração de doadores encontra-

se nas faixas de 1 a 2 salários mínimos (20,6%) e 

de 3 a 5 salários mínimos (23,9%).  

Segundo Gomes et al. (1998) a maior parcela 

dos doadores no HEMOMINAS estava na faixa de até 

5 salários mínimos (42,64%), enquanto que na SANTA 

CASA de Campo Grande, MS, ela foi de 69,60% 

(BUTERA, 2002), enquanto que no HEMOSUL foi 

de 24,5, indicando que este hemocentro é procurado 

por pessoas com renda familiar mais elevada que o 

público da SANTA CASA.

Segundo Neves et al. (2002), a renda 

familiar dos candidatos à doação de sangue do 

HU-UFAL, período de maio/1998 a dezembro/

2000, situava-se entre 1 e 3 salário mínimos.

Com relação ao levantamento da variável 

quantidade de doações, a maioria dos doadores 

regulares realizava de 2 a 3 doações ao ano (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Distribuição de doadores de sangue do 
HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo a quantidade de doações que 
fazem anualmente os doadores regulares. 
Informações obtidas nas entrevistas 
(questionário) efetuadas durante o período 
de dezembro de 1999 a julho de 2001.

Considerando-se que o intervalo saudável 

entre cada doação de sangue é de 3 a 4 meses, 

apenas com o aumento das doações entre os 

indivíduos que doam sangue somente uma vez 

por ano (25,33%), praticamente se dobraria a 

oferta de sangue disponível, não se dependendo 

tanto da motivação de novos doadores.

Nos estudos de Costa et al. (2002), realizados 

no Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo – SP, no período de janeiro/2000 a dezembro/

2001, 39,5% dos candidatos à doação de sangue 

eram primodoadores (doadores de primeira vez) e 

60,5% não eram doadores de primeira doação.

A resposta às campanhas de incentivo 

à doação é muito maior entre pessoas que 

realizam doações esporádicas e/ou regulares 

que em primodoadores que, em geral, possuem 

motivação relacionada à doação para reposição 

(BUTERA, 2002; RODRIGUES et al., 2002).

Os doadores regulares relataram doar 

sangue voluntariamente em 70,07% dos casos, e 

os primodoadores eram doadores de reposição 

em 53,12% (Tab. 3).
Tabela 3 - Distribuição de doadores de sangue 

do HEMOSUL de Campo Grande, MS, 
segundo o tipo de doador e o motivo da 

doação. Informações obtidas das entrevistas 
(questionário) efetuadas durante o período 
de dezembro de 1999 a julho de 2001.

Tipo de doador
Motivo da doação

Voluntário Reposição Exames Outros Geral

Regular
n° 213 82 6 3 304

% 70,07 26,97 1,97 0,99 100,00

Primodoador
n° 43 51 1 1 96

% 44,79 53,12 1,04 1,04 100,00

Geral
n° 256 133 7 4 400

% 64,00 33,25 1,75 1,00 100,00

Neves et al. (2002) relatam que a grande 

maioria dos doadores de sangue no HU-UFAL, 

no período de maio/1998 a dezembro/2000, 

foi de doador de reposição, que retornou para 

doar a pedido de algum parente ou amigo que se 

internou no hospital.

Com relação às características do tipo de 

doador e motivo da doação foi aplicado o teste 

do qui-quadrado. No nível de significância � = 

5% foi encontrada associação estatisticamente 

significativa com p < 0,001  (foi excluída a coluna 

outros para a aplicação do teste). Esse resultado, 

com importante significado estatístico, mostra 

uma grande diferença no grau de compromisso 

entre os tipos de doadores, proporcionando a 

visualização de uma diferença irrefutável que, na 

prática, orienta os bancos de sangue e os órgãos 

governamentais a terem uma abordagem diferente 

a doadores com perfis e motivações diferentes. 

Nos estudos de Almeida et al. (2000), 

realizados com primodoadores, da Fundação 

Hemocentro Regional de Marabá-PA (HEMOPA), 

a porcentagem de doadores voluntários foi de 

88,3%, e aqueles que faziam doação de reposição 

totalizaram 11,7%, o que mostra uma enorme 

diferença entre os centros, provavelmente pela 

falta de informação e de conscientização dos sul-

mato-grossenses em relação à doação de sangue.

Bisterço, Silva e França (2002) relatam 
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que houve um crescimento considerável dos 

candidatos à doação de sangue do Hemocentro 

de Marília - SP, de janeiro/2000 a dezembro/2001, 

em que 57,83% eram voluntários, 62,26% de 

repetição e desses 42,05% de reposição. 

Com relação à variável do tipo de doador 

e disposição à doação de órgãos, 53,29% dos 

doadores regulares também seriam doadores de 

órgãos, enquanto 56,25% dos primodoadores não 

seriam (Tab. 4). No nível de significância α = 5% 

não foi encontrado associação entre tipo de doador 

e disposição a doação de órgãos. Porém, existe 

uma tendência de associação entre essas duas 

características do perfil do doador com p = 0,103.
Tabela 4 - Distribuição de doadores de sangue do 

HEMOSUL de Campo Grande, MS, segundo 
o tipo de doador e disposição a doação de 
órgãos. Informações obtidas das entrevistas 
(questionário) efetuadas durante o período 
de dezembro de 1999 a julho de 2001.

Tipo de 

doador
Doador de órgãos
Sim Não Geral

Regular

%
162 142 304
53,29 46,71 100,00

Primodoador

%
42 54 96
43,75 56,25 100,00

Geral

%
204 196 400
51,00 49,00 100,00

Quanto aos primodoadores, 56% 

pretendiam voltar a doar esporadicamente, 

37,50% tornaram-se doadores regulares e 6,25% 

não tinham a intenção de retornar.

De acordo com Butera (2002) na SANTA 

CASA de Campo Grande, MS, foi observado que 

a maciça maioria dos primodoadores manifestou 

a vontade de voltar a doar sangue (86,75%), mas 

apenas 29,52% desses manifestaram o desejo de 

se tornar doadores regulares. Há ainda 13,25% 

desses doadores que manifestaram a intenção de 

não voltar a doar sangue. Esse tipo de manifestação 

negativa quanto ao retorno ao banco de sangue e a 

fidelização da doação devem ser encarados como 

mais um desafio aos propagadores da doação 

de sangue, já que se deve pensar em informar e 

cativar não apenas o possível doador que ainda 

não foi ao banco de sangue, mas também informar 

o que já participou de uma doação e que não sabe 

se voltará a doar. 

Com relação às variáveis de qualidade e 

eficiência dos serviços prestados pela Instituição, 

84,78% dos doadores não possuíam dúvidas ou 

receios quanto à doação; 90% classificaram o 

atendimento médico como bom; o tempo de 

espera para realizar a doação foi considerado 

razoável e a maioria classificou o lanche oferecido 

de regular a bom. 

Não houve diferença significativa entre o 

número de doadores solteiros e casados; a grande 

maioria mora em casa de alvenaria e não possui 

transporte próprio.

4  CONCLUSÃO

O perfil sócio-econômico e cultural dos 

doadores de sangue do HEMOSUL de Campo 

Grande, MS é de um adulto jovem, sendo 36,22% 

com idade entre 18 e 30 anos; cor de pele branca; 

com prevalência do sexo masculino e igualdade 

entre solteiros e casados. 

A maior parte dos doadores completou o 

2º grau, atual Ensino Médio (47,25%), renda familiar 

era de 5 a 10 salários mínimos (31,75%), morava em 

casa de alvenaria e não possuía transporte próprio. 

A grande maioria (84,78%) não tinha 

dúvidas ou receio quanto à doação  e, quando 

tinham esse receio estava relacionado a crenças 

populares como a necessidade “fisiológica” de se 

tornar um doador de repetição, a possibilidade de 

contrair doenças infecciosas e o medo de engordar.
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A maioria dos primodoadores pretendia 

voltar e doar esporadicamente; os doadores 

regulares realizavam em média três doações 

por ano e a maior motivação relatada foi a 

solidariedade. A maioria dos doadores de sangue 

também era doadora de órgãos, havendo uma 

predominância entre os doadores regulares.

O atendimento médico foi classificado 

como bom por 90% dos entrevistados e  o lanche 

oferecido recebeu a maior parte das classificações 

entre regular e bom. O tempo de espera para a 

realização de uma doação foi considerado razoável.

Dentro da tipagem sangüínea ABO, a 

maior prevalência foi de sangue tipo O, sendo o 

fator Rh, positivo em 89,81% dos doadores. O 

menos encontrado foi o tipo AB. 

Uma maior divulgação e um melhor 

esclarecimento sobre a doação de sangue são 

necessários para atingir de modo mais abrangente 

todos os níveis sociais e uma faixa etária mais 

ampla da população. Com essa finalidade, 

podem-se sugerir as seguintes estratégias:

a) realizar de palestras educativas em 

escolas e universidades por profissionais 

de saúde para jovens e crianças;

b) aumentar a quantidade de 

propagandas em meios de 

comunicação de massa a fim de 

atrair novos doadores; 

c) incentivar a prática de doação regular 

e voluntária de sangue;

d) esclarecer a população quanto aos mitos 

envolvidos no ato de doar sangue;

e) evitar perguntas preconceituosas 

ou constrangedoras durante o 

cadastramento dos doadores;

f) fornecer de transporte coletivo 

gratuito para o deslocamento do 

doador até o banco de sangue;

g) dar preferência aos doadores regulares 

na visitação de familiares internados 

pelo Sistema Único de Saúde. 

O perfil traçado dos doadores é de 

fundamental importância para a elaboração de 

meios para se captar novos voluntários e fidelizar 

os primodoadores, para que, dessa forma, se 

minimize a grande problemática da falta de bolsas 

de sangue nos hospitais. 
ABSTRACT
The lack of blood in hospitals was the motivator for this 
research. To solve this problem we proposed to find the 
profile of the blood donors of the HEMOSUL of Campo 
Grande (MS). Two instruments were used: analisis of 
the records of the subscribed donors, and questionare 
with 400 donors. The data analisis showed: 81,03% are 
male gender; 52,20% belong to the O group, 34,37% 
to A, 10,29% to B and 3,14% to AB; 89,19% are Rh+; 
60,05% declared themselves white and 38,03% pard; 
most of the donors is composed of young adults (18 to 
40 years old); 47,25% have complete second degree 
of school; 24,50% have family month salary up to 5 
minimal salaries and 31,75% between 5 and 10 minimal 
salaries; 70,07% of the regular donors donate blood 
voluntarily; 53,12% of the primedonors are reposition 
donors; most of the regular donors realize from 2 to 3 
donations per year; 53,29% of the regular donors are 
also organ donors and 56,25% of them are not. At the 
significance level α=5%, there was statistical association 
between the variants: skin color and ABO system; tipe 
of donor and reason of donation. The profile of the 
blood donor is a young adult, 36,22% with age between 
18 and 30 years old; white, prevalence of the male 
gender, most of the individuals have complete second 
degree of school (47,25%) and family month salary form 
5 to 10 minimal salaries (31,75%).

Keywords: HEMOSUL. blood donation. profile of the donor.
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