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Introdução

O sangue é um tecido com funções distintas, 
presente nas veias e artérias, produzido pela medula 
óssea e presente na maioria dos animais, incluindo o 
homem, é um produto insubstituível. Até hoje, mesmo 
com todo o avanço científico e tecnológico ainda não 
se produz nada com característica que substitua esse 
líquido, nem tão pouco realize as mesmas funções 
vitais. É utilizado em diversas situações e doenças, 
como: cirurgias, acidentes, anemias e outros. A 
demanda por transfusões de sangue tem aumentado à 
medida que cresce o número de acidentes, violência e 
doenças. A busca por doadores tem se constituído uma 
preocupação constante das autoridades sanitárias [1].

O tecido sanguíneo é um composto formado 
por células e pedaços celulares em solução aquosa 
chamada plasma sanguíneo com a função de transportar 
gases e intermediar processos metabólicos que ocorrem 
no organismo [2].

A sociedade, apesar da divulgação nos meios 
de comunicação, ainda é carente de informações 
necessárias sobre a doação e transfusão de sangue 
acumulando lendas e interditos no que diz respeito ao 
assunto. 

Ao longo dos anos, a doação de sangue tem 
sido acompanhada de mitos e tabus. A princípio, foram 
criados para explicar e justificar a falta de 
compromisso da sociedade em relação à doação de 
sangue. Mesmo com todas as facilidades de informação 
e comunicação da atualidade, ainda existe muito 
folclore sobre a doação de sangue, transmitido de 
geração em geração como: doar sangue engrossa o 
sangue, doar sangue emagrece ou engorda, doar sangue 
vicia, gerando equívocos sobre o assunto [3].

Mediante este cenário, é de suma importância 
que haja ações de cidadania, conscientização e 
mobilização social sobre a importância do ato solidário 
da doação de sangue. 

O presente trabalho objetivou avaliar a 
percepção de estudantes dos ensinos Fundamental II e 
Médio das escolas públicas em relação a doação de 
sangue, com intuito de esclarecer possíveis dúvidas e 
mobilizar a comunidade estudantil sobre a importância 
desse ato de cidadania.

Material e Métodos

Descrição do Município
O município de Serra Talhada (07º59'10"W e 

38º17'47"S) está localizado no alto Sertão do Pajeú, a 
450 km da capital pernambucana com uma área 
territorial de 2.952,8 Km2 e aproximadamente 76.198 
habitantes. Apresenta altitude de 420 m ao nível do mar 
e caracterizada pelo clima semiárido quente [4].

Coleta de Dados
O presente trabalho foi realizado no período 

de maio a agosto/2009. Para coleta dos dados foram 
selecionadas aleatoriamente três escolas da rede 
pública de ensino no município de Serra Talhada-PE e 
durante duas semanas foram ministradas palestras 
educativas abordando os seguintes temas: 1. O que é 
sangue, 2. Composição do sangue, 3. Funções do 
sangue, 4. Qual a importância da doação de sangue, 5. 
Quem pode doar sangue, 6. Quantidade de sangue 
coletada, 7. Onde e como são coletados o sangue, 8. 
Os Hemocomponente e os Hemoderivados sanguíneos.
O público alvo foram alunos do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio. As palestras foram realizadas com 
linguagem adequada para o nível de compreensão dos 
estudantes, utilizando recursos audiovisuais. 

Inicialmente, foi realizada uma prévia
avaliação do conhecimento dos alunos, sobre a 
importância da doação de sangue. Para realização desta 
etapa foi elaborado um questionário com nove
perguntas (abertas e fechadas) sobre sangue, conforme 
metodologia empregada por [5]. O método consistiu na
aplicação de questionário individual antes da palestra, 
com o intuito de verificar o nível de esclarecimento dos 
estudantes sobre o assunto. Em seguida, foi ministrada 
uma palestra dialogada com duração de uma hora. 
Após três dias foi reaplicado um segundo questionário 
com o mesmo teor do anterior para avaliar o nível de 
aprendizado incorporado durante a palestra.

Resultados e Discussão
A amostragem foi realizada com 194 

estudantes de ambos os sexos, sendo: 93 alunos do 



Ensino Fundamental II, correspondendo 
respectivamente: 8,26% (5ª série), 14,91% (6ª série), 
24,75% (8ª série) e 101 alunos do Ensino Médio, 
sendo: 26,82% (1º ano), 11,86% (2º ano) e 13,40% (3º 
ano). Os estudantes do Ensino Fundamental II 
apresentavam idade entre 11 e 20 anos e os alunos do 
Ensino Médio foram representados por 16 e 42 anos de 
idade.

Com base nos resultados da primeira 
sondagem de verificação do conhecimento sobre 
sangue com os alunos do Ensino Fundamental II, todos 
os estudantes (100%) mostraram pouco ou nenhum 
conhecimento sobre sangue e suas funções.

Quando questionados sobre a importância da 
doação de sangue: 4,30% responderam que não 
achavam importante a doação de sangue, 6,45% não 
responderam e 89,25% dos alunos responderam que 
achavam a doação de sangue importante, conforme os 
seguintes memes:

“... podemos ajudar outra vida doando nosso sangue...”. 
(aluno de 8ª série, 14 anos)

“... porque salva outras vidas...”. (aluno de 8ª 
série, 13 anos)

“... é uma caridade importante para as pessoas...”. 
(aluno de 5ª série, 13 anos)

“... muitas pessoas preciza de sangue e é bom as 
pessoas ajudar...”. 

(aluno de 6ª série, 11 anos)
“... doar sangue pode salvar a vida de muitas 

pessoas...”. (aluno da 6ª série, 13 anos)
Em relação aos estudantes do Ensino Médio, 

os resultados da primeira sondagem avaliativa foram 
satisfatórios, em virtude de 100% dos entrevistados 
terem relatado que é importante a doação de sangue. 
Além disso, verificou-se que um maior compromisso 
com a sociedade, de acordo com os seguintes 
fragmentos mêmicos:

“... quem doa sangue doa vida...”. (aluno do 1º ano do 
ensino médio, 34 anos)

“... uma simples doação além de ser rápida pode 
salvar 4 vidas...”. ( aluna do 1º ano ensino médio, 20 

anos)
“...você doando sangue você pode esta salvando ou 

ajudando a salvar a vida de alguém...”. ( aluno do 2º 
ano do ensino médio,16 anos)

“... além de salvar outras vidas pode simbolizar um 
ato de amor...”. (aluna do 3º ano do ensino médio, 17 

anos)
Os resultados obtidos por estudantes do nível 

médio provavelmente estão relacionados a maturidade 
e ao  próprio nível escolar e possivelmente, em 
decorrência das campanhas divulgadas pela mídia. 

A divulgação das campanhas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com temas 
associados a solidariedade, como “Doe sangue. Doe 
vida” com o objetivo de conscientizar a população 
sobre a importância de doar sangue e a fidelização do 
doador de maneira responsável tem garantido um 

estoque satisfatório no banco de sangue das unidades
[6].

Após a execução das palestras e a reaplicação 
dos questionários, verificou-se nitidamente que houve 
um êxito na divulgação e conscientização do ato de 
doar sangue. Onde 95,68% dos estudantes do Ensino 
Fundamental II afirmaram que doar sangue é um ato de 
amor ao próximo, e com isso ajuda a salvar vidas e 
apenas 4,32% não souberam responder. Quanto aos 
estudantes do Ensino Médio: 99,01% mantiveram suas 
afirmações que doação de sangue é um ato de 
solidariedade e apenas 0,99% não demonstraram 
conhecimento satisfatório. 

Com relação ao sexo: 48,97% dos 
entrevistados correspondiam ao sexo masculino e 
40,20% ao sexo feminino e 10,83% não responderam a 
alternativa avaliativa do sexo. O percentual de 
mulheres que responderam que doar sangue é 
importante correspondeu a 48,45%, enquanto que os 
homens 39,95%. 

Programas de educação em saúde são medidas 
efetivas que podem exercer papéis positivos na prática 
da doação de sangue, fato também verificado por [7] 
trabalhando com aleitamento materno. O efeito de 
intervenções realizadas com estudantes pode ser 
mantido por, pelo menos, três meses, embora haja a 
possibilidade desse efeito diminuir ou mesmo 
desaparecer, ao longo do tempo. Mediante esta 
informação, talvez fosse necessário incluir o tema de 
doação de sangue na disciplina de cidadania do 
currículo escolar para manutenção dos reforços [7].

A comunicação da doação de sangue busca a 
introdução de valores positivos, procura o sentimento 
humano das pessoas, de forma a sensibilizar a 
população para estimular a doação voluntária de 
sangue. Esta é uma área sentimental, que não diz 
respeito só à política de saúde, mas também à ética, à 
moralidade e, sobretudo, a novas possibilidades da 
prática da cidadania [8].

Os estudantes do município de Serra Talhada 
são conscientes da importância da doação de sangue. 
Contudo, há muita informação a ser esclarecida, 
principalmente, para os estudantes do Ensino 
Fundamental II. Diante do exposto, é de fundamental 
importância trabalhos de educação em saúde para que 
haja uma maior conscientização da sociedade e 
maximização e mobilização dos doadores voluntários, 
garantindo assim, um estoque de sangue satisfatório 
com doadores fiéis nos hemocentros.
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