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Resumo: Trata da segmentação de doadores de sangue em duas instituições
hemoterápicas da cidade de São Paulo, analisando variáveis que possam ser utilizadas
para diferenciar os doadores de acordo com seu comportamento de doação. Os
resultados apontam que variáveis como a conveniência do local de doação, se o doador
teve amigo ou familiar que recebeu transfusão, a privacidade durante o processo de
doação, se o doador sente dor, se percebe a doação como procedimento médico seguro e
se tem medo de contrair AIDS ao doar sangue parecem apresentar relação com a
freqüência de doação. O número de doações já realizadas na vida, sentir tontura ou
náusea ao doar e variáveis de atitude como a satisfação que sente ao doar, o medo de
contrair AIDS e a importância dada a pequenos beneficios (dia de folga no trabalho)
parecem apresentar relação com a qualificaçãodo doador.

Palavras-Chave: Doadores de sangue - Freqüência de doação - Qualificação do doador
- Segmentação - São Paulo - Mercadologia
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, de tempos em tempos, são vistos anúncios de campanhas de incentivo à

doação de sangue ou notícias sobre a falta dele para atender à demanda de pacientes que

necessitam de transfusões. Os anúncios visam incentivar a doação de sangue, indicando que

há uma insuficiência de doadores em nossa sociedade. Isto caracteriza-se como um

problema, pois o sangue para terapêutica médica só é conseguido através da doação

(LIMA, 1987).

A doação de sangue depende de diversos fatores, como a disponibilidade de um

serviço de coleta, a qualificação do candidato a doador' e, sobretudo, da disposição das

pessoas para doar, pois uma pessoa não pode ser obrigada a doar sangue (MONTEIRO,

1989). Por isso, a priori, todos as doações podem ser consideradas voluntárias.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 3 a 5% da população de um

país devam ser doadores para se manter estoques de sangue suficientes para um

atendimento médico adequado (SZIT..-ASSY,1990). No Brasil, segundo o Ministério da

Saúde, a proporção de doadores é de 2% (DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS

POLÍTICAS DE SAÚDE, 2000). Portanto, a proporção de doadores no Brasil está abaixo

da proporção considerada ideal pela OMS, o que deve gerar o risco permanente de déficit

no suprimento de sangue para o atendimento médico-hospitalar nacional.

A captação de doadores no Brasil é uma atribuição das instituições hemoterápicas' e

do Ministério da Saúde. Atualmente, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de

1 No Brasil, as normas completas para a qualificação do doador são encontradas na Portaria n"
1.376, de 19 de Novembro de 1993, do Ministério da Saúde. Algumas destas normas: o doador
deve ter entre 18 e 60 anos, pelo menos 50 quilos, não deve ser portador de doenças infecciosas
que possam ser transmissíveis pelo sangue. (BRASIL, 1993).

2 Nesta dissertação, entidades de coleta de sangue e bancos de sangue serão designados
genericamente como instituições hemoterápicas.
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Avaliação das Políticas de Saúde, busca implementar o Programa Nacional de Doação

Voluntária de Sangue, cujo objetivo é

[...] "sensibilizar a sociedade para a necessidade da doação
voluntária, espontânea e habitual de sangue visando à garantia da
quantidade adequada à demanda do país e a melhoria da qualidade
do sangue, componentes e derivados" (DEPARTAMENTO DE
AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE, 2000).

Devido à falta de doadores, as instituições hemoterápicas brasileiras adotam

estratégias, como a exigência da doação de reposição ou vinculada', para garantir a

manutenção de seus estoques. Dados da Fundação Hemocentro Pró-Sangue de São Paulo,

que atua na Grande São Paulo, indicam que 40% dos seus doadores são de reposição

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2000). Este índice pode ser considerado até baixo em

comparação com o de algumas outras regiões brasileiras. No Hemocentro de Botucatu, SP,

por exemplo, em 1998, as doações de reposição representaram 69,1 % do total de doações

(ANJOS, 2000). No entanto, a doação de reposição não seria recomendada porque exigir

que as pessoas doem - para repor material que foi ou pode vir a ser utilizado - é uma forma

de coação (LIMA, 1987). Além disso, há evidências de que o sangue obtido a partir da

doação de reposição, comparado com o obtido em doações espontâneas, apresenta maior

incidência de marcadores positivos de doenças infecciosas (KUTNER, 1998; ANJOS,

2000). O resultado positivo para marcadores nos testes de sangue indica a presença de

agente causador de determinadas doenças e a possibilidade de transmissão destas doenças

pela transfusão.

Logo, no Brasil, há uma necessidade de aumentar a proporção de doadores de

sangue espontâneos e reduzir, quando possível, a de doadores de reposição. O marketing,

como uma disciplina também aplicável à administração da saúde pública e de

comportamentos relativos a questões sociais (ROTHSCHILD, 1999), pode contribuir para

melhorar tal situação.

3 A doação de reposição ou vinculada é exigida junto a pacientes que utilizem ou que possam
vir a utilizar sangue em seus tratamentos. Consiste na exigência de estes pacientes conseguirem
doadores para o banco de sangue.
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Nesse contexto, esta dissertação aborda os doadores de sangue, buscando entender

quem são e quais são as características que os distinguem, considerando as especificidades

da doação de sangue. Como já citado, nem todas as pessoas estão aptas a doar sangue. Os

requisitos de qualificação de uma pessoa para a doação visam: a) a proteção do doador, que

não deve ter sua saúde prejudicada em decorrência da doação; b) a proteção do receptor,

para o qual "o sangue coletado não deverá representar [...] outro risco senão o inerente à

própria terapêutica" (BRASIL, 1993).

A fim de garantir que os requisitos de qualificação de uma pessoa para a doação

sejam verificados, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n" 1.376 (BRASIL, 1993),

exige que os candidatos a doadores de sangue sejam submetidos a uma triagem clínica no

dia da doação; só aqueles que passarem por esta triagem podem doar. Além disso, tal

Portaria exige a realização de testes laboratoriais no sangue coletado para verificar a

ausência de marcadores positivos de certas doenças infecciosas, como hepatite, doença de

Chagas, sífilis, AIDS. O sangue que não estiver dentro dos padrões estipulados pela

legislação não pode ser utilizado, devendo ser descartado. Uma triagem clínica eficaz,

portanto, deve reduzir ou minimizar a ocorrência de doações que resultem em descarte de

bolsas (recipiente de armazenamento) de sangue, pois a coleta envolve a utilização de

recursos (pessoal e material) que representam custos para a instituição. O descarte de

sangue coletado compromete a eficiênciado sistema de coleta.

As atividades de captação de doadores, atribuição das instituições hemoterápicas,

também podem contribuir para aumentar a eficiência e a eficácia4 do sistema de coleta, seja

conscientizando e educando a população acerca da questão da necessidade do sangue, seja

trazendo novos doadores ou trabalhando a retenção de pessoas que já doaram, isto é,

incentivando as pessoas a doarem mais vezes. Entende-se que' a conscientização acerca da

4 Entende-se eficácia como a "capacidade de o sistema cumprir a finalidade para a qual foi
concebido" (MAXIMIANO, 1989: 68); quanto maior esta capacidade, maior a eficácia de um
sistema. °conceito de eficiência está ligado ao uso racional dos recursos dos quais um sistema
dispõe; "um sistema eficiente é aquele que utiliza racionalmente seus recursos"
(MAXIMIANO, 1989: 69).
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importância da doação de sangue cria uma situação social favorável para que as pessoas

sintam-se motivadas a doar. A educação faz com que as pessoas conheçam as condições

que as tomam aptas ou não à doação. A atração e a retenção de doadores devem gerar o

fluxo necessário para que os estoques de sangue sejammantidos em níveis adequados.

Em resumo, há evidências de déficit no suprimento de sangue para o tratamento

médico-hospitalar adequado da população brasileira, o que é uma conseqüência da falta de

doadores. Este problema pode ser solucionado por dois caminhos não excludentes: pela

atração de novos doadores e/ou pela retenção dos doadores atuais. Devido aos requisitos

para qualificação de doadores que reduzem o número de pessoas aptas à doação, nesta

dissertação optou-se pelo estudo do segundo caminho, ou seja, do incentivo às pessoas

aptas que já doaram sangue a doar novamente. Para tanto, é necessáÍio entender porque há

doadores que doam apenas uma ou poucas vezes na vida, enquanto outros doam diversas

vezes, ou seja, a freqüência da doação. As características ou variáveis delineadas a partir

daí dão a possibilidade de determinar grupos diferenciados de doadores e ações específicas

para cada um deles. Desta forma, eis o problema que esta dissertação aborda: quais são as

variáveis que caracterizam o perfil do doador de sangue na realidade brasileira de

acordo com critérios de freqüência e qualificação da doação?

Desde logo cabe destacar que a freqüência e qualificação da doação foram

escolhidos para diferenciar os doadores também devido a diversas menções a estes dois

critérios encontradas em estudos estrangeiros e nacionais sobre o tema. Sobre freqüência,

há estudos como os de ffiRAHIM e MOBLEY, 1993; JAMES e MATTHEWS, 1993;

ROYSE e DOOClllN, 1995; FERGUSON, 1996; OWNBY et al., 1999. Acerca da

qualificação, há o trabalho de VAN DEN BURG et al., 1998 e estudos sobre freqüência e

qualificação são encontrados em THOMSON et al., 1998 e GONZALES, 1999 e 2000.
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1.1. Objetivo

Frente ao problema exposto, o objetivo geral desta dissertação é identificar algumas

variáveis que possam servir para classificar doadores de sangue de acordo com critérios de

freqüência e qualificação de doação.

No Brasil, um doador de sangue pode ser caracterizado como mostra o QUADRO
1.1.

QUADRO 1.1

Tipos de doador de sangue

Tipo Descrição

Autólogo Doação para a própria pessoa

Voluntário Doação voluntária, espontânea e altruísta

Convocado
Doação cuja captação do doador é realizada através de carta, telegrama, ou outro
meio de comunicação

Específico Doação realizada especificamente para determinado paciente

Vinculado Doador vinculado ao paciente internado

Fonte: BRASIL, 1995

O sangue que vem de doações autólogas e específicas não é distribuído da mesma

forma que o que vem dos outros tipos de doações. O sangue da doação autóloga é utilizado

pelo próprio doador e o da doação específica é destinado a um paciente determinado. As

outras doações são distribuídas anonimamente, ou seja, não se sabe quem utilizou ou

utilizará o material doado. De acordo com o problema de pesquisa proposto, esta

dissertação trata apenas de doadores voluntários espontâneos, voluntários convocados e

vinculados (ou de reposição).
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o termo voluntário pode trazer margem a diversas interpretações na caracterização

de um doador, pois, em princípio, pode-se considerar que todos os doadores, influenciados

ou não, agem por vontade própria, já que a doação de sangue não pode ser obrigatória

(MONTEIRO, 1989). Assim, aqui se considera doador voluntário aquele que doar

espontaneamente, sem ter recebido nenhuma influência direta que o tenha levado a realizar

a doação (como um pedido de algum conhecido para realizar uma doação de reposição) e

aquele que doar atendendo uma convocação da entidade que realiza a coleta (pois a pessoa,

uma vez convocada, pode ainda escolher se vai atender à solicitação e realizar a doação ou

se vai ignorá-la). O primeiro será aqui denominado doador voluntário espontâneo e o

segundo, doador voluntário convocado.

É considerada doação qualificada aquela em que: a) o doador passou pela triagem

clínica e não utilizou o voto confidencial de exclusão; b) não houve marcadores positivos

nos testes laboratoriais realizados no sangue coletado. Neste voto, após a triagem clínica, o

candidato declara, confidencialmente, se pertence ou não a grupo de risco de portadores do

vírus da AIDS (Hl'V). A adoção deste procedimento visa minimizar problemas de

declarações não verdadeiras por parte do candidato à doação na entrevista clínica. Caso

alguma dessas condições não seja verificada, a doação é considerada não-qualificada.

Com relação à freqüência de doação, considera-se nesta dissertação doador

freqüente aquele que doou duas vezes ou mais dentro de um período de dezoito meses;

logo, o doador não freqüente apresenta freqüência menor do que duas vezes a cada dezoito

meses. Este critério foi adotado a partir de sugestão dada pelo médico e doutor em

Hemoterapia Orlando da Costa Ferreira Junior, do Serviço de Hemoterapia do Hospital

Israelita Albert Einstein, em entrevista concedida à autora desta dissertação, no dia 05 de

janeiro de 2001, naquela instituição. Tal sugestão decorreu de evidências, citadas oralmente

pelo entrevistado, indicadoras de que a prevalência de marcadores sorológicos de doenças

transmissíveis por transfusão em doadores de primeira vez não é estatisticamente diferente

da prevalência em doadores que repetem a doação em intervalo maior que 18 meses. Por

5 A definição para a palavra "voluntário" é: "L que age espontaneamente; 2. derivado da
vontade própria; em que não há coação; espontâneo". (FERREIRA, 1977)
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outro lado, doadores que repetem a doação antes deste periodo de dezoito meses

apresentam uma prevalência inferior à dos grupos de doadores que repetem a doação após

18 meses.

Então, desdobrando-se o objetivo geral desta dissertação, como objetivos

específicos propõe-se:

a) Descrever o perfil de doadores de sangue de instituições hemoterápicas da

cidade de São Paulo, segundo o critério de freqüência de doação.

b) Descrever o perfil de doadores de sangue de instituições hemoterápicas da

cidade de São Paulo, segundo o critério de qualificação da doação.

1.2. Relevância do Estudo

As severas dificuldades na administração do sangue como terapêutica médica no

Brasil justificam a realização deste estudo. Entender o perfil das pessoas que doam sangue

parece fundamental para melhor identificar quais ações devem ser implementadas perante

elas, de modo a ter estoques de sangue em níveis adequados (ou seja, estoques suficientes

de sangue seguro para transfusão) e com eficiência (ou seja, minimizando o descarte de

material coletado).

A retenção de doadores é uma das estratégias adotadas pelas instituições

hemoterápicas para manter o fluxo de doações. O estudo aqui proposto pode trazer

contribuições para a formulação de programas de retenção. A literatura de marketing tem

abordado crescentemente este tema. Isto devido ao fato de que, em média, "custa cinco

vezes mais vender para um novo cliente que vender para um cliente que você já tem"

(RAPHEL, 1995: 13). A retenção do cliente também é entendida como lealdade, sendo

considerada como elemento central para o bom desempenho de uma empresa, uma vez que

"a criação de valor para o cliente gera lealdade e essa, por sua vez, gera crescimento, lucros

e mais valor" (REICIllIELD, 1996: 3). No caso de instituições hemoterápicas, cabe

ressaltar que não se busca o ganho financeiro, mas sim o "social" para garantir estoques

suficientes de. sangue e seus componentes. Os resultados desta dissertação poderão



8

contribuir para a segmentação de doadores, ao determinar, por exemplo, que tipo de

variáveis podem ser relevantes para caracterizar o doador freqüente.

Outra indicação da importância desta pesquisa está no pequeno número de

publicações acadêmicas encontradas no Brasil sobre o perfil do doador de sangue, seja nos

campos sociológico ou psicológico, seja no campo da administração". Embora o tema não

tenha sido buscado em publicações não acadêmicas de Marketing, como periódicos

voltados para profissionais da área, o conhecimento científico não pode ser prescindido

mesmo na prática profissional. Por outro lado, a produção estrangeira sobre o mesmo tema

é bastante extensa em periódicos acadêmicos de Medicina e de Marketing de Saúde, como

poderá ser verificado adiante, indicando uma grande variedade de estudos que ainda estão

por ser desenvolvidos no Brasil.

Cabe também destacar que pode haver diferenças importantes entre o perfil do

doador brasileiro frente ao estrangeiro. Os contextos social, econômico e cultural- em que

se desenvolvem os sistemas de hemoterapia - são diferentes entre os países. Nos Estados

Unidos, por exemplo, a doação de sangue remunerada ainda é permitida e, no Brasil, ela é

proibida'. Segundo a Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB, na sigla em

inglês), cerca de 5% da população dos EUA apta a doar realmente doa, o que representa

cerca de 8 milhões de doadores. No Brasil, como já citado, aproximadamente 2% da

população doa (DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE,

2000), o que representa cerca de 3,4 milhões de doadores. A AABB relata estudos que

mostram o doador mais comum dos Estados Unidos como sendo do sexo masculino, com

6 Ao se buscar publicações brasileiras desenvolvidas nessas disciplinas, só se encontrou um
estudo psicológico que tratava especificamente do comportamento do doador de sangue (LIMA
e D'AMORIM, 1985). As buscas foram feitas em consultas a bibliotecas de universidades
brasileiras com acesso pela internet.

7 Evidências da existência da doação remunerada nos EUA podem ser encontradas no sítios
(sUes): da Cruz Vermelha Americana [www.arcnocal.orglarcfaqs.htm]. da Organização
Mundial da Saúde [www.who.intlinf-pr-2000/emlpr2000-25.htm1] e do America 's Blood
Centers [4.21.230.152/donationloptions.htm]. As consultas a tais sítios foram realizadas' em
29/0812001.
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curso superior, na faixa etária dos 30 aos 50 anos, casado e com renda acima da média

nacional (AABB, 2001). No Brasil, uma pesquisa feita pela Fundação Pró-Sangue de São

Paulo levantou que 62% dos doadores paulistanos são do sexo masculino, 75% têm entre

18 e 35 anos e a grande maioria pertence às classes sociais mais baixas (FOLHA DE SÃO

PAULO, 2000). As diferenças no perfil demográfico dos doadores aqui apontadas podem

indicar diferenças em outras características desta população, frente às estrangeiras, como

atitude e comportamento, que também serão exploradas nesta dissertação.

1.3. Estruturação em Capítulos

Este primeiro capítulo trouxe a descrição geral do estudo realizado. O segundo

capítulo envolve uma revisão da literatura sobre o tema. No terceiro capítulo são

apresentados os métodos e procedimentos do estudo empírico. O quarto capítulo contém a

análise dos resultados empíricos. O último capítulo trata das considerações finais, incluindo

conclusões, limitações e recomendações para estudos futuros.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Esta dissertação trata da obtenção de um recurso essencial para a recuperação da

saúde da população: o sangue utilizado em diversas terapêuticas médicas. A obtenção deste

recurso depende do comportamento de um determinado grupo de pessoas, os doadores, que

satisfaçam os requisitos de proteção deles próprios e do receptor do sangue doado.

Antes de adentrar a realidade empírica, será apresentada uma revisão da literatura

sobre o tema tratado. Este capítulo apresenta, primeiramente, um histórico da hemoterapia

no Brasil para compreender a situação e algumas das necessidades do sistema hemoterápico

atual. Em seguida, são estabelecidas propriamente as bases teóricas desta dissertação,

compreendendo os seguintes tópicos: a) marketing para saúde e questões sociais; b)

relações entre o comportamento do consumidor e o doador de sangue; c) segmentação de

mercado utilizando o conhecimento do comportamento do consumidor; d) literatura

estrangeira sobre o comportamento do doador de sangue; e) trabalhos da área médica de

autores brasileiros sobre o doador de sangue. Por fim, são apresentadas as hipóteses desta

dissertação, defluentes da literatura investigada.

2.1. Histórico da Hemoterapia e Situação Atual DO Brasil

A preocupação com a questão do sangue surgiu no Brasil após a 2a Guerra Mundial.

Mais adiante, na década de 60, foi "sob o regime militar que o setor se tomou objeto de

maior atenção governamental" (SANTOS et al., 1992: 108). Devido à preocupação com a

falta de uma reserva de sangue em caso de conflito armado no país, em 1965 estabeleceu-se

a Política Nacional do Sangue (BRASIL, 1965). Mas, nessa época, os serviços

hemoterápicos caracterizavam-se pela baixa qualidade.

"A partir de 1967, os órgãos da Previdência unificada passaram a
comprar sangue de bancos particulares para uso em hospitais
públicos e conveniados. Iniciou-se assim, a partir de tais condições
favoráveis, a especulação com o sangue através da exploração de
doadores 'voluntários' de baixa renda por um sem-número de
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proprietários de pequenos bancos de coleta, operando sem ética,
sem padrões profissionais e sem fiscalização. Note-se que a
atividade hemoterápica séria floresceu em hospitais particulares, em
alguns centros (particularmente em São Paulo), mas a
confi.abilidadedos serviços nunca foi regra no setor." (SANTOS et
al, 1992: 108-9)

SANTOS et alo(1992) relatam ainda que o sistema hemoterápico que se instalou no

país a partir da década de 1960 estava baseado na lógica de mercado e funcionava

praticamente sem fiscalização alguma. Os "produtos" gerados não raro eram de baixa

qualidade, não só por causa do tratamento inadequado do sangue utilizado em transfusões,

mas também devido a uma seleção imprópria dos doadores. Muitas pessoas contraíram

doenças por terem recebido uma transfusão de sangue. Por exemplo, SANTOS et alo(1992)

afirmam que os altos índices de contaminação, particularmente a ocorrência da doença de

Chagas, foram uma das razões de contestação do sistema de saúde brasileiro na passagem

da década de 1970 para a de 1980. Além disso, a terapêutica transfusional não era uma

disciplina em muitos cursos médicos e a transfusão era vista como uma panacéia, levando a

várias recomendações de transfusões desnecessárias (SANTOS et al., 1992: 116).

Em 1980, os Ministérios da Saúde e da Previdência criaram o Programa Nacional

do Sangue (pró-Sangue), em resposta "à crescente insatisfação da sociedade organizada

com o descontrole do sistema" (SANTOS et al., 1992: 109). Naquele mesmo ano, proibiu-

se a doação remunerada (ANVISA, 2000). Ao longo da década de 1980, o advento da

AIDS despertou o interesse público para o problema do sangue, tomando a discussão sobre

a melhoria dos serviços uma prioridade. Medidas como a intensificação da fiscalização dos

bancos de sangue e a obrigatoriedade de testar a qualidade do sangue foram implantados ao

longo dessa década.

Em 1988, na Assembléia Nacional Constituinte, determinou-se a proibição da

comercialização do sangue e derivados, no parágrafo § 4°, do artigo 199 da Constituição

Federal (BRASil-, 1988), que foi regulamentado pela Lei 10.205 (BRASil-, 2001). Ainda

em 1988, foi lançado pelo Governo Federal o Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados

(pLANASHE), com
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"objetivos amplos como implantação de uma rede nacional de
hemocentros, criação de uma infra-estrutura laboratorial,
interiorização dos serviços de hemoterapia, produção de
hemoderivados, incentivo à pesquisa e autonomia financeira dos
hemocentros" (COELHO, 1992: 120).

Segundo SANTOS et alo(1992), o PLANASHE é apenas um nome diferente para o

programa anterior, o Pró-Sangue. A mudança serviria para gerar um "fato novo" no cenário

da hemoterapia brasileira e atuar sobre a percepção dos segmentos organizados da

sociedade no que se refere ao medo provocado pela AIDS transfusional.

Em maio de 1998, foi lançado o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados,

que tem como meta "sangue com garantia de qualidade em todo o seu processo até 2003".

Este programa é uma das grandes Metas Mobilizadoras Nacionais, dentro do Programa
•

Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) do Ministério da Saúde (ANVISA, 2001).

O planejamento, coordenação e avaliação da execução das atividades deste programa estão

sob a responsabilidade da Gerência Geral de Sangue e Hemoderivados (GGSAH) da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, considerando

"a necessidade de reordenamento das atividades operacionais na
área de sangue e hemoderivados [...] e a necessidade de
implementação e gerenciamento de política nacional com a
finalidade de promover ações que permitam a disponibilidade de
sangue e hemoderivados na quantidade e qualidade requeridas pelos
padrões de saúde pública do País" (BRASIL, 1999).

As instituições hemoterápicas em funcionamento devem seguir as normas técnicas

estabelecidas pelo Ministério da Saúde através da Portaria n° 1376 (BRASIL, 1993). Elas

são fiscalizados pela Vigilância Sanitária, seguindo as especificações da Portaria n" 121, de

24 de Novembro de 1995, que estabelece as normas de: a) inspeção para a Vigilância

Sanitária;b) garantia de qualidade para as unidades hemoterápicas.

Desde a implantação da Política Nacional do Sangue, em 1965, a recomendação

dada pelo Estado foi pelo "primado da doação voluntária de sangue" (BRASIL,1965),

todavia não sendo à época proibida a doação remunerada. Algumas medidas buscavam
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incentivar a doação voluntária. Por exemplo, em 1967, no domínio da legislação trabalhista

foi lançado o Decreto Lei n°229, assegurando ao empregado que doasse sangue, uma vez a

cada doze meses, o direito a faltar a um dia de trabalho (BRASIL, 1996). Ainda assim, a

doação remunerada persistiu até 1980, quando foi proibida. Desde então, o incentivo à

doação voluntária tomou-se uma necessidade para se garantir a quantidade de sangue

suficiente para o atendimento médico da população. Em 1989, a legislação recomendava

que a doação deveria ser ''voluntária e não gratificada" (BRASIL, 1989) e, em 1993,

estabeleceu que a doação de sangue deve ser "altruísta, voluntária e não gratificada direta

ou indiretamente" (BRASIL, 1993). Assim, além da preocupação com a qualidade dos

serviços prestados, um outro aspecto que desponta é como atrair e manter uma base

pertinente de doadores voluntários.

o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados em vigor estabelece uma série

de subprogramas (DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE,

2000), dentre os quais, o Programa Nacional de Doação Voluntária de Sangue, cujo

objetivo é "sensibilizar a sociedade para a necessidade da doação voluntária, espontânea e

habitual de sangue visando à garantia da quantidade adequada à demanda do país e a

melhoria da qualidade do sangue, componentes e derivados". Tal programa se justifica,

entre outros motivos, por ainda ser baixo o percentual da população que doa sangue (''2%

da população doa sangue voluntariamente e destes só 25% doa espontaneamente") e pela

baixa qualidade do sangue doado ("18% de inaptidão clínica e 20% de inaptidão sorológica

nas Unidades Hemoterápicas") (DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS

DE SAÚDE, 2000). As metas estabelecidas pelo atual Programa Nacional de Doação

Voluntária de Sangue estão listadas no QUADRO 2.1. Lá entende-se Hemorrede como o

conjunto nacional de todas as unidades hemoterápicas, compostas por instituições públicas,

privadas e de entidades filantrópicas (DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS

POLÍTICAS DE SAÚDE, 2000).
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QUADRO 2.1

Metas do Programa Nacional de Doação Voluntária de Sangue

Número Meta

1
Tomar 4% da população, com idade entre 18 a 60 anos, doadora voluntária de sangue
até 2003.

2
Aumentar para 80% a participação dos doadores espontâneos em relação ao total de
doadores da Hemorrede até 2003.

3
Aumentar em 6% ao ano a participação dos doadores habituais em relação ao total de
doadores da Hemorrede até 2003.

4
Aumentar em 6% a participação da população feminina, com idade entre 18 a 60 anos,
na doação voluntária de sangue, em relação ao total de doadores da Hemorrede até
2003.

5
Aumentar em 6% ao ano a participação da população jovem, com idade entre 18 e 28
anos, na doação voluntária de sangue, em relação ao total de doadores da Hemorrede
até 2003.

6 Reduzir em 50% a taxa de inaptidão clínica na Hemorrede até 2003.

7 Reduzir em 50% a taxa de inaptidão sorológica até 2003.

Fonte: DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE (2000)

As metas apresentadas no QUADRO 2.1 incluem aumento da população de

doadores de sangue (meta 1), mudanças no perfil dos doadores (metas 2 a 5) e aumento da

eficácia e eficiência da coleta (metas 6 e 7). As mudanças no perfil abrangem hábitos de

doação (aumento da doação espontânea e habitual) e características demográficas (aumento

da participação femininae da população jovem).

Nesta seção buscou-se estabelecer o contexto do sistema hemoterápico brasileiro,

levantando algumas metas estabelecidas pelo Governo Federal. A próxima seção busca

entender como o marketing pode contribuir para a realização dessas metas.
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2.2. Marketing Social e para Instituições sem Fins Lucrativos

''Marketing social é o projeto, a implementação e o controle de programas que

procuram aumentar a aceitação de uma idéia ou prática social num grupo-alvo" (KOTLER

e ZALTMAN, 1971, citado por KOTLE~ 1978: 288). Enquanto o marketing de mercado

busca atender necessidades e desejos identificados dos públicos-alvo, o marketing social

tenta modificar as atitudes ou os comportamentos de seus públicos-alvo. Em vez de

produtos e serviços, geralmente idéias são levadas ao mercado. O marketing social visa

atender aos interesses do mercado-alvo ou da sociedade, não tendo como objetivo a busca

do lucro como em uma instituição com fins privado.s(KOTLE~ 1978: 288). Assim, para as

instituições públicas e organizações sem fins lucrativos que se voltam para serviços e

comportamentos sociais, o marketing apresenta uma abordagem algo distinta (LOVELOCK

e WEINBERG, 1984).

o marketing faz parte da administração dos serviços de saúde como um processo

complementar ao planejamento global e estratégico das ações que envolvem a saúde

(DEVE~ 1984: 290). A administração da saúde pública e de comportamentos relativos a

questões sociais utiliza três classes de ferramentas estratégicas: a lei, a educação e o

marketing (ROTHSCHILD, 1999: 24), apresentadas no QUADRO 2.2.

Dentre as observações feitas por ROTHSCHILD (1999) com relação às diferenças

entre as formas de atuação destas três classes de ferramentas estratégicas, destacam-se duas.

A primeira refere-se à lei, onde tanto a lei quanto o marketing podem oferecer

oportunidades ambientais e reforços para a ocorrência de um determinado comportamento.

Mas no marketing a decisão da pessoa adotar um comportamento é voluntária. Já na lei há

coerção; a pessoa é obrigada a adotar um comportamento caso não queira sofrer uma

sanção. A segunda observação diz respeito à educação, pois o conhecimento resultante da

educação pode ter um papel importante no comportamento de longo prazo, mas não garante

que a pessoa se comprometa e realmente mude seus hábitos.
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QUADRO 2.2

Classes de ferramentas estratégicas para administração de comportamentos relativos
a questões sociais

Ferramenta I Forma de Ação

Lei

Pode coagir as pessoas a adotar um determinado comportamento através da:
coerção pela obrigatoriedade de um determinado comportamento ou pela
ameaça de uma sanção ou punição por comportamento considerado
inadequado;
indução de comportamentos, que não seriam adotados sem uma legislação de
incentivo.

Educação
Função informativa. Cria uma consciência sobre beneficios, mas não provê tais
beneficios.

Marketing

Oferecer incentivos e/ou conseqüências de reforço num ambiente que leve a uma
mudança voluntária de comportamento. O ambiente se toma favorável a um
determinado comportamento através de comparações das vantagens, custos e
beneficios das alternativas que a pessoa pode adotar. O reforço positivo vem depois
que a mudança ocorre.

Fonte:adaptadodeROTHSClllLD(1999:25-26)

ROTHSCHILD (1999) apresenta o marketing como uma estratégia vantajosa para a

condução de políticas públicas, pois ele oferece uma possibilidade de conduzir tais políticas

de forma nem tão centralizada ou paternalista, nem tão desregulamentada ou liberal. É uma

alternativa de mediação entre estes dois pólos porque oferece um mecanismo para encontrar

um equilíbrio cooperativo entre os direitos do indivíduo e os direitos da sociedade.

KOTLER (1978: 21) descreve o marketing como a alternativa filosófica à força. O

marketing respeita a possibilidade de livre escolha ao indivíduo ao conscientizá-lo sobre as

externalidades de seu comportamento, sobretudo nos casos em que a percepção de risco não

é muito grande e em que deve haver uma compensação para justificar a adoção de um

determinado comportamento. Portanto, o comportamento com relação às questões de saúde

deve ser estudado como uma forma de possibilitar uma melhor escolha de ações a serem

implementadas (ROTHSCHILD, 1999: 35-36).
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o marketing social parece, portanto, ser uma abordagem adequada para o problema

da doação de sangue. Não se descarta a importância da legislação e da educação como

estratégias para a população adotar um comportamento favorável no combate à falta de

sangue para a terapêutica médica. Mas considerando que a doação de sangue depende, entre

outros fatores, da voluntariedade das pessoas, ressalta-se a importância do marketing para

promover condições que levem uma pessoa a realmente adotar um comportamento

favorável. Por exemplo, uma legislação que garante um dia de folga no trabalho para quem

doa sangue e o fato de a pessoa saber da importância da doação de nada adiantam se o ato

de doar for considerado muito custoso por esta pessoa.

o marketing, em sua concepção mais geral, é aqui entendido como o estudo do

comportamento do mercado; um mercado existe quando houver potencial para troca

(SHETH et al., 1988: 191-192). O marketing, portanto, estuda o comportamento das partes

envolvidas numa transação e nas condições em que a transação é realizada. Como apontado

por McINNES (1964 citado por SHETH et al., 1988: 192), a existência de produtor e

consumidor num mercado não necessariamente implica a realização de uma troca entre

estas partes. A força que toma real um contato de mercado potencial é o que é geralmente

conhecido como marketing. Portanto, a prática do marketing não trata de atender interesses

de produtores a qualquer custo com promoção e venda, mas de entender como interesses de

consumidores e produtores podem ser conciliados e, desta forma, aumentar a possibilidade

de uma transação ser realizada. A doação de sangue, como uma transação entre doador e

instituição hemoterápica, também pode ser entendida como um mercado. O papel do

marketing neste mercado está, então, em estudar o comportamento do doador e das

instituições hemoterápicas para entender quais as condições que podem levar a realização

de uma doação de sangue. Nesta dissertação, o enfoque está no comportamento do doador.

Assim, para entender melhor esse assunto, a seguir serão apresentadas teorias sobre como o

comportamento de uma pessoa é determinado, especialmente no caso do consumidor.
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2.3. O Comportamento do Consumidor

o re.ferencial teórico sobre o comportamento do consumidor traz contribuições para

o estudo do comportamento do doador de sangue, apesar de a doação de sangue não ser um

ato de consumo propriamente dito. Isto porque tal referencial trata antes de mais nada do

comportamento humano.

o comportamento do consumidor é "influenciado e moldado por muitos fatores e

determinantes que são enquadrados em três categorias: influências ambientais, diferenças e

influências individuais e processos psicológicos" (ENGEL et al., 1993: 33) Estes fatores

estão relacionados no QUADRO 2.3. Ao consumir um determinado produto, uma pessoa

deseja encontrar beneficios e minimizar custos. Beneficios e custos percebidos pela pessoa

podem ser enquadrados em cinco categorias: sensorial (aparência, sensação, som, cheiro,

gosto), psicológica (estímulo para estado psicológico positivo ou negativo), de lugar

(conforto, atratividade, conveniência do local), de tempo (economia ou desperdício) e

monetária (vantagens ou desvantagens financeiras) (LOVELOCK e WEINBERG, 1984:

47-54).
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QUADRO 2.3
Fatores que influenciam o comportamento do consumidor em geral

Tipo Fatores I Descrição

Valores, idéias, artefatos e outros símbolos com significado que
Cultura ajudam o indivíduo a comunicar, interpretar e avaliar como membro

da sociedade.

Classe social
Grupos da sociedade composta de indivíduos que partilham valores,
interesses e comportamento similares.

Influência
O comportamento dos consumidores é afetado por aqueles a que

Influências pessoal ou
estão proximamente associados. Pode-se responder à pressão para
conformar-se às normas e expectativas dos outros. Grupo de

ambientais grupo de referência pode ser aquele ao qual a pessoa pertence ou quer
referência pertencer ou procura evitar.

Família
Em geral, a família é a unidade primária de tomada de decisão, com
um padrão complexo e variado de papéis e funções . •
Fatores de influência que são de um tempo e local específicos.

Situação Independem das características do consumidor e do objeto de
consumo.

Recursos do Tempo, dinheiro e recepção da informação e capacidade de
consumidor processamento por parte do consumidor.

Motivação e Motivo é uma predisposição duradoura que incentiva e direciona o
envolvimento comportamento para um certo objetivo.

É o resultado do aprendizado, ou seja, a informação armazenada na

Conhecimento memória; compreende diversas informações, como a disponibilidade
e características dos produtos e serviços, quando e onde comprar e
como usar os produtos.

Diferenças
É predisposição aprendida responder deindividuais uma para maneira

Atitudes
consistente, favorável ou desfavoravelmente, em relação a um dado
objeto ou situação. Não é diretamente observável e supõe-se que são
precursoras do comportamento.

Características São grupos da população caracterizados pela idade, renda e grau de
pessoais escolaridade. Nem sempre são adequadas para categorizar mercados.
objetivas

São variáveis que representam padrões duradouros e consistentes de
Personalidade comportamento, na reação de uma pessoa em situações encontradas

no ambiente.
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QUADRO 2.3 (continuação)

Fatores que influenciam o comportamento do consumidor em geral

Tipo Fatores I Descrição

Diferenças
individuais Estilo de vida
(continuação)

É a maneira geral que as pessoas vivem, podendo haver diversos
níveis de agregação. É caracterizado e medido através de
atividades, interesses e opiniões da população considerada.

Processamento
da informação

Como as pessoas recebem, processam e compreendem a
comunicação de marketing.

Aprendizagem
Processo pelo qual a experiência leva a mudanças no
conhecimento,atitude e comportamento.

Processos
psicológicos

Mudança de
comportamento

A atitude ou a avaliação geral das alternativas de ação influencia no
comportamento do consumidor. Na decisão de compra de uma
marca, por exemplo, o consumidor vai selecionar a que tiver
melhor avaliação, seja qual for o seu critério para determinar o que
é "melhor" e considerando que este critério pode mudar.

Fonte: ENGEL et alo (1993: 33-40; 1995: 794) e LOVELOCK e WEINBERG (1984: 79-87)

Considerando a doação de sangue como um serviço a ser "consumido", pode-se

aplicar o referencial teórico exposto por LOVELOCK e WEINBERG (1984). Ao doar

sangue, a pessoa possivelmente quer encontrar beneficios e minimizar custos nas categorias

citadas pelos autores. Por exemplo, o doador pode realizar as seguintes avaliações:

a) sensorial: a picada da agulha pode ser dolorosa, a pessoa pode se sentir mal

durante ou após a doação (custos);

b) psicológica: a satisfação com a idéia de que o sangue doado pode ajudar alguém

(beneficio). Ao doar pela primeira vez, a pessoa pode ficar ansiosa por

desconhecer o processo de doação (custo);

c) de lugar: o local da doação pode ser de fácil ou dificil acesso, representando um

custo maior ou menor de deslocamento;

d) de tempo: a doação pode ser mais ou menos demorada, representando um custo
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maior ou menor de tempo. No Brasil, ao doar, a pessoa tem direito a um dia de

folga no trabalho, em tese, significando um ganho de tempo livre (beneficio);

e) monetária: o sangue doado é testado e o doador pode ter acesso aos resultados

dos testes realizados gratuitamente (beneficio). Ao deslocar-se para o local de

doação, a pessoa pode ter gastos com o seu transporte (custo).

o consumidor faz dois tipos de julgamento quando avalia alternativas de consumo,

segundo MOWEN (1995: 467): i) estima a probabilidade de algo ocorrer; b) pondera

aspectos bons e ruins a respeito do objeto. Considerando que uma pessoa tem como

alternativas doar sangue ou não, pode-se dizer que sua decisão dependerá: a) de como ela

percebe as conseqüências da doação, julgando quais são os custos e beneficios; b) da

ponderação destes custos e beneficios. Quanto maiores os beneficios e menores os custos

percebidos, mais propensa a pessoa estará à doação de sangue. Mas a percepção do que é

um beneficio ou um custo pode variar de uma pessoa para outra. A teoria do

comportamento do consumidor diz que o critério de avaliação de uma pessoa é

"moldado e influenciado por diferenças individuais e influências do
meio e, corno tal, pode ser entendido corno o resultado de uma
manifestação específica das necessidades, valores, estilo de vida,
etc., dessa pessoa" (ENGEL et al., 1993: 151).

Para chegar a uma decisão a respeito de um comportamento, o consumidor passa

por um processo genérico que pode compreender as seguintes fases: reconhecimento da

necessidade, busca e avaliação de alternativas de ação, consumo (ou ação) e avaliação de

resultados (ENGEL et al., 1993). A FIGURA 2.1 ilustra o processo complexo de decisão

apresentado por LOVELOCK e WEINBERG (1984). Optou-se por apresentar este processo

por entender-se que ele compreende todas as fases possíveis numa decisão. LOVELOCK e

WEINBERG (1984) adotam nomes diferentes para cada fase do processo, que são

correspondentes aos sugeridos por ENGEL et al. (1993). Assim, entende-se a) o

reconhecimento da necessidade como reconhecimento do problema; b) a busca de

alternativas como processamento da informação; c) o consumo (ou ação) como a escolha da

alternativa; d) o resultado da escolha corno a avaliação de resultados.
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FIGURA 2.1

Diagrama do Processo Complexo de Decisão

Fonte: LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 68
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Os processos de decisão não necessariamente compreendem todas estas fases, isto

depende do tipo de envolvimento e comportamento corrente da pessoa (LOVELOCK e

WEINBERG, 1984), como será visto adiante. Assim, serão destacadas apenas as fases do

processo de decisão sobre o comportamento que aqui se entende serem relacionadas com a

doação de sangue. Uma vez reconhecida uma necessidade, segue-se a busca de potenciais

alternativas para satisfazê-la. Na busca de alternativas de ação, diversos fatores podem

atuar no processamento da informação:

a) A memória de uma pessoa é composta de informações e experiências passadas

mais as novas informações, adquiridas de forma deliberada (quando ela busca a

informação) ou incidental (quando ela não busca a informação). As novas

informações podem ser utilizadas num processo de escolha presente ou futuro e

podem influenciar crenças, avaliação e comportamento em relação a uma

alternativa. Por isso a importância da educação, ressaltada por ROTHSCHIT.,n

(1999), exercendo uma função informativa para criar consciência sobre

beneficios de um comportamento. Considerando-se o fator memória na doação

de sangue, serviços de hemoterapia podem: i) promover programas de educação

para que a sociedade conheça o processo de doação e sua importância; ii) realizar

esforços para que a experiência de doação não seja ruim para a pessoa que doa.

Em especial, uma primeira experiência ruim pode influenciar a decisão de repetir

a doação ou não.

b) A percepção de um estímulo ou de uma informação é seletiva; as pessoas tendem

a evitar informações que vão contra suas crenças ou experiências passadas. Dois

aspectos destacam-se na questão da percepção seletiva: i) a vigilância perceptual,

onde o indivíduo só busca e presta atenção em informação que lhe é útil para

decidir questões com as quais está preocupado; ii) a defesa perceptual, em que o

indivíduo distorce a informação para não contradizer suas crenças e atitudes e

proteger-se de contradições. A vigilância e defesa perceptuais ajudam a dar

consistência entre uma informação recebida e as necessidades, atitudes e

comportamento de um indivíduo (LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 69-71).

Assim, se já há uma opinião formada sobre uma determinada ação, é menor a
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tendência de a pessoa perceber informação que contradiga esta opinião. Por

exemplo, se a pessoa acredita que há alguma conseqüência negativa ao doar

sangue, mesmo que receba informação contradizendo sua crença, não

necessariamente ela assimilaráesta informação.

Levantadas as alternativas, vem a fase de avaliação. Nesta fase, o consumidor

determina que critério vai usar para julgar as alternativas, decide quais alternativas

considerar, verifica o desempenho das alternativas consideradas, seleciona e aplica uma

regra de decisão para fazer a escolha final (ENGEL et al., 1993: 551). Como resultado da

etapa de processamento da informação, pode haver uma mudança na avaliação das

alternativas (LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 71).

Como já citado, o processo de decisão sobre um comportamento depende do tipo de

envolvimento e do comportamento corrente da pessoa (LOVELOCK e WEINBERG, 1984:

67-78). Estes autores consideram três situações: complexa, de baixo envolvimento e

comportamento repetido ou habitual, descritas no QUADRO 2.4. Entende-se envolvimento

como o grau de importância ou nível de preocupação gerado pelo produto ou

comportamento num dado contexto. Uma situação de alto envolvimento envolve uma

questão importante e de risco para a pessoa, ao contrário de um situação de baixo

envolvimento (LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 74).

Na tomada de decisão complexa são consideradas as crenças formadas sobre as

alternativas, as preferências são formadas a partir das crenças e, então, a intenção de

comportamento é estabelecida. O processo de decisão continua com a análise do

desempenho de um produto ou serviço. Tal desempenho é comparado às expectativas do

consumidor, resultando na sua satisfação ou insatisfação. Entende-se tal expectativa como

um julgamento normativo que reflete o que o provável desempenho do produto ou serviço

(ENGEL et al., 1995: G7) e satisfação como uma avaliação pós-consumo na qual a

alternativa escolhida encontra ou excede as expectativas do consumidor (ENGEL et al.,

1995: G13). A satisfação pode contribuir para a lealdade do consumidor e a insatisfação

pode levar a reclamações, comunicação boca-a-boca negativa e tentativas de ressarcimento

por vias legais. Por isso, a retenção do consumidor se torna crucial numa estratégia de
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marketing (ENGEL et al., 1993: 583). Assim, pode-se supor que uma pessoa, ao decidir

doar sangue, continua avaliando sua decisão mesmo após tê-la realizado. Se ficar satisfeita

com a doação, ela poderá doar mais vezes. Caso contrário, menores são as chances de

voltar a doar e é possível que ela influencie outras pessoas com o relato de sua experiência,

criando expectativas negativas com relação à doação de sangue.

[...] ''Pessoas que experimentam um serviço e que ficam
insatisfeitas são menos propensas a se tornarem usuários regulares.
É melhor considerar as primeiras vezes que a pessoa usa um
produto ou adota um novo comportamento como tentativas, não
como firmes compromissos para um comportamento de longo
prazo. [...] É bastante provável que o usuário insatisfeito conte a
amigos e conhecidos sobre sua infeliz experiência" (LOVELOCK e
WEINBERG, 1984: 73).

QUADRO 2.4
Categorias genéricas de tomada de decisão do consumidor

Categoria Características

Tomada de decisão
complexa

Situação em que a pessoa passa por um período de busca e processamento
de informações e de avaliação de alternativas.

Decisão de baixo
envolvimento

Situação em que os riscos (financeiros, social, psicológico e outros) não
são grandes.

Comportamento
repetitivo ou habitual

Situação em que a decisão ocorreu muitas vezes, não gerando muito
esforço mental da pessoa.

Fonte: adaptado de LOVELOCK e WEINBERG (1984: 67-78).

Nas situações de baixo envolvimento, os riscos para a pessoa não são grandes, não

justificando gastar tempo e esforço para buscar informações ou avaliar alternativas. Em

muitos casos de baixo envolvimento, uma alternativa pode ser escolhida por causa da

familiaridade gerada pela publicidade repetitiva ou outro tipo de campanha regular de

comunicação. Uma vez que a necessidade tenha surgido, o indivíduo lembra da existência

da alternativa, adotando o comportamento correspondente (LOVELOCK e WEINBERG,
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1984: 74). O envolvimento de uma pessoa com a doação de sangue pode ser alto ou baixo.

Um envolvimento alto com algum aspecto relativo à doação pode gerar um compromisso

da pessoa em realizá-la com uma certa constância. Um envolvimento baixo pode levar a

pessoa a doar apenas em algumas ocasiões ou sequer pensar em realizar uma doação de

sangue.

o comportamento repetido ou habitual pode ocorrer em situações de alto e baixo

envolvimento e não quer dizer que a pessoa esteja limitada a apenas uma alternativa. O

desenvolvimento do comportamento habitual depende de dois aspectos criticos: a)

convencer o indivíduo a usar o produto ou adotar o comportamento desejado; b) assegurar

que o produto ou comportamento preenche consistentemente as necessidades ou provê os

beneficios que levaram ao uso inicial (LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 75-76).

"O marketing voltado para serviços e padrões de comportamento
pode encontrar mais dificuldades para manter a qualidade do que
organizações de manufatura [...] Esta potencial falta de consistência
toma dificil estabelecer beneficios de reforço que levem clientes
novos a se tomarem usuários regulares de um produto"
(LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 77).

A dificuldade de conseguir consistência no atendimento de um doador de sangue

nas instituições hemoterápicas pode dificultar o estímulo a um comportamento repetido ou

habitual. Por exemplo, se uma pessoa doa sangue pela primeira vez, percebe que o

atendimento é rápido e isso a satisfaz, ela poderá apresentar menor resistência à idéia de

doar mais vezes. Se ela vier a doar mais vezes e o atendimento que encontrar nas doações

seguintes for o mesmo, esta pessoa poderá até se tomar um doador habitual, porque percebe

a doação de sangue como algo que não lhe toma muito tempo. Por outro lado, se em

alguma vez o atendimento for demorado, esta percepção não será a mesma, o que pode

representar uma barreira para uma nova doação ou para tomar a doação uma atividade

habitual. O tempo de atendimento é uma das variáveis que podem satisfazer ou não um

doador e pode ter influência sobre sua decisão de doar novamente ou não. Outras variáveis

referentes ao serviço de uma instituição hemoterápica e que podem ter importância para



27

estimular um comportamento repetido ou habitual de doação de sangue serão apresentadas

adiante.

Em muitos casos de questões sociais, ressalta ROTHSCHILD (1979, citado por

LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 76), estabelecer ou manter o comportamento depende

de um reforço positivo constante, pois em tais casos, reforços positivos ou negativos não

são prontamente percebidos. LOVELOCK e WEINBERG (1984: 76) dão como exemplo a

economia de energia elétrica cujo beneficio é da comunidade e não só de um indivíduo em

particular; como o beneficio pode não ser facilmente percebido, ele deve ser enfatizado.

Segundo LOVELOCK e WEINBERG (1984: 77), duas situações devem ser evitadas para

manter o comportamento habitual: a) a extinção, que pode ocorrer devido a mudanças nas

circunstâncias externas ou no produto; b) o esquecimento, que pode ser causado pela falta

de uso do produto ou ausência de lembretes sobre o produto e seu uso. A doação de sangue

traz beneficios diretos sobretudo para aqueles que precisam dele para terapêutica médica.

Dentre os beneficios que um doador de sangue pode perceber, pode estar este e ·outros, que

podem ser considerados de pouca importância e gerar pouco envolvimento. Assim, para

que a pessoa mantenha o hábito de doar, pode ser necessário lembrá-lo e persuadi-lo da

importância da doação.

Entender o comportamento do consumidor é um dos passos no estabelecimento de

estratégias de marketing para que os objetivos de uma instituição possam ser melhor

atingidos. A próxima seção trata da segmentação e seleção de mercados-alvo, ou seja, como

o conhecimento sobre o consumidor pode ser utilizado nas estratégias de marketing e como

a segmentação pode ser associada à doação de sangue.

2.4. Segmentação de Mercado e Seleção de Mercados-Alvo

Em geral, as instituições atuam em segmentos do mercado mais ou menos claros. A

segmentação, segundo LOVELOCK e WEINBERG (1984: 99), serve a dois propósitos

básicos: a) ajudar a identificar e selecionar os segmentos da população que estão mais

relacionados ao cumprimento dos objetivos de uma instituição e que representam um alvo
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apropriado para os esforços de marketing; b) ajudar a direcionar os esforços de marketing

eficiente e eficazmentepara os segmentos escolhidos.

Nem sempre é evidente como segmentar uma população ou quais as melhores

variáveis de segmentação que devem ser utilizadas numa dada situação. Na prática, na

maioria dos programas, o desenvolvimento de segmentos de mercado requer o uso de

dimensões múltiplas, como mostrado no QUADRO 2.5.

QUADRO 2.5
Principais bases e variáveis de segmentação

Natureza Base Variáveis Típicas

Segmentação
demográfica e

socioeconômica

Idade, sexo, estado civil, tamanho e composição da
família, renda, ocupação, grau de escolaridade, religião,
língua, características fisicas, estado de saúde.

País, região, comunidade, tamanho da cidade, urbano x
Segmentação geográfica rural, densidade populacional, tipo de clima, tipo de

terreno.

Segmentação por
beneficios

Características -----------------------------------------------------------
do usuário Beneficios buscados e custos evitados (sensoriais,

psicológicos, de lugar, de tempo, monetários).

Personalidade, estilo de vida, tipo de relação familiar,
Segmentação psicológica atitudes, interesses, ambições pessoais, nível de QI,

grau de motivação, lealdade, comprometimento.

Respostas do
usuário

Segmentação por
comportamento com
relação ao produto

Freqüência e quantidade de uso, método de uso, gasto
em produtos similares, se há qualificação prévia,
período e local do uso, circunstâncias ou propósito do
uso, atitudes com relação ao uso, percepção das
características do .produto, conhecimento da
composição do produto.

Sensibilidade às
variáveis de marketing

Resposta a modificações do produto, sensibilidade a
preço, acesso a pontos de venda e resposta às variáveis
de comunicação.

Fonte: LOVELOCK e WEINBERG (1984: 119)
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As variáveis de segmentação demográfica e socioeconômica são fáceis de

reconhecer e medir, mas elas sozinhas não dão especificidade suficiente para desenvolver

estratégias de marketing voltadas para um segmento alvo. Por isso, recomenda-se sua

utilização junto com variáveis de outras categorias (LOVELOCK e WEINBERG, 1984:

120).

As variáveis de segmentação geográfica prestam-se a verificar a acessibilidade de

um determinado serviço, ou seja, qual distância as pessoas estão dispostas a se deslocar

para ter acesso ao serviço. Além disso, a localização de potenciais consumidores de um

serviço pode, por exemplo, servir para definir estratégias de comunicação de marketing

(LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 120).

As variáveis de segmentação por beneficio buscam ligar o consumidor ao produto

enfocando os beneficios que o primeiro procura. Para tanto, alguns passos devem ser

seguidos: a) determinar as necessidades e preferências do consumidor; b) delinear

segmentos distintos de tamanho razoável a partir dos beneficios buscados; c) compatibilizar

o produto oferecido com o que um ou mais segmentos querem; d) informar e persuadir os

consumidores em potencial dos segmentos alvo a respeito do produto; e) disponibilizar o

produto em locais e períodos apropriados (LOVELOCK e WEINBERG, 1984: 121).

Na análise das variáveis de segmentação por comportamento com relação ao

produto deve-se considerar que uma grande proporção do uso total dos produtos é, em

geral, atribuído a um proporção relativamente pequena de clientes. A perda destes pode

trazer um impacto bastante negativo para a organização (LOVELOCK e WEINBERG,

1984: 122-123).

Na segmentação deve-se buscar quais características do usuário estão relacionadas à

sua resposta que são de interesse de uma instituição (LOVELOCK e WEINBERG, 1984:

117-118). Portanto, à segmentação segue-se a seleção dos segmentos do mercado de

interesse desta instituição, ou seja, deve-se avaliar e escolher os segmentos mais propícios

para atingir os objetivos institucionais. O desenvolvimento de um critério para uma

segmentação e seleção eficazes deve verificar itens como: a) substancialidade, ou seja, os
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segmentos devem ser grandes e/ou importantes o suficiente para compensarem o tempo e

custo da atenção dispensada; b) compatibilidade entre as capacidades técnica e fisica

requeridas para atender o segmento e a missão e os recursos disponíveis da organização; c)

acesso, entendido como a escolha estratégica entre a auto-seleção (o produto é oferecido a

todo mercado e espera-se que o segmento alvo consuma) e a cobertura controlada (os

esforços de marketing estão dirigidos somente para o mercado alvo) (LOVELOCK e

WEINBERG, 1984: 112-113).

Entender como os doadores de sangue se comportam e quais são suas características

pode servir para segmentá-los. Tal segmentação pode ser a plataforma para o

desenvolvimento de estratégias de marketing que visem a retenção do doador numa

instituição hemoterápica específica ou do doador de sangue em si, como um doador

freqüente que pode doar para várias instituições. Ou seja, uma pessoa pode não doar sangue

sempre no mesmo lugar e isto não é necessariamente ruim, pois pode significar que esta

pessoa, ainda que não seja "fiel" a uma instituição hemoterápica específica, ainda considera

a doação de sangue como algo importante que deve realizar com freqüência.

Assim, diversas características do doador de sangue podem ser abordadas com o

intuito de segmentá-los. Características de comportamento do doador que sejam de

interesse para uma instituição hemoterápica podem estar mais presentes em determinados

segmentos, que poderiam, então, constituir o mercado-alvo desta instituição. A próxima

seção apresenta como o doador de sangue pode ser caracterizado e quais dessas

características do doador parecem ser as mais adequadas para que uma instituição

hemoterápica possa conduzir suas atividades de forma eficaz e eficiente.

2.5. Literatura em Língua Estrangeira sobre o Doador de Sangue

Nesta seção será revisado o conteúdo da literatura encontrada em línguas

estrangeiras tratando do doador de sangue. Desta forma, buscar-se-á estabelecer qual o

estágio atual das pesquisas realizadas sobre o tema desta dissertação. Esta seção está

dividida em duas partes. A primeira trata da obra de TITMUSS (1971) sobre doadores de
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sangue e de suas repercussões políticas. A segunda descreve artigos sobre o comportamento

do doador de sangue.

2.5.1. A Tipologia de Doadores de Sangue de TITMUSS e suas
Repercussões

A obra de TITMUSS (1971) tomou-se uma referência para estudos do

comportamento dos doadores de sangue. Através de pesquisas quantitativas em diversos

países - que não incluíram o Brasil - e de estudos realizados por outros autores, ele fez

uma análise das características dos sistemas hemoterápicos, sobretudo da doação, e suas

implicações para a qualidade do produto final, ou seja, o sangue e seus derivados. Este

autor buscava contribuir para a discussão do papel do altruísmo nas sociedades modernas.

P,ara analisar os sistemas de captação, TITMUSS parte do referencial teórico de MAUSS8
,

considerando a doação de sangue como um fato social total ou, ainda, que as formas e

funções da doação de sangue envolvem considerações de caráter moral, social, psicológico,

religioso, legal e estético.

TITMUSS propõe uma tipologia de doadores, discutindo as motivações de cada tipo

de doador e quais as conseqüências em termos de qualidade do "produto", considerando os

diferentes sistemas de coleta de sangue de cada país. Essa tipologia, apresentada no

QUADRO 2.6, considera sobretudo os motivos que levam as pessoas a doarem sangue.

8 Sobre este referencial, ver Apêndice 1, onde são expostas esta e outras abordagens
antropológicas que podem contribuir no estudo do comportamento do doador de sangue.
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QUADRO 2.6
Tipologia de doadores de sangue

Tipo de Doador Características

A. Remunerado
Aquele que ganha para ceder seu sangue. Doar é uma forma de ganhar
dinheiro. Portanto, este tipo não pode ser considerado um doador propriamente
dito.

B. Profissional

Aquele que vende seu sangue de forma regular, registrada, semi-permanenteou
semi-assalariada. A maioría destes são participantes de programas de doação
de plasma (um dos componentes do sangue) mantidos por empresas
farmacêuticas e bancos de sangue comerciaisnos Estados Unidos.

C. Voluntário
induzidopelo
pagamento

Aquele que recebe uma remuneração pela doação, mas declara que sua
motivação principal não é o dinheiro. Este tipo pode ter sido induzido a doar
por pressão do grupo onde traba1ha ou sua comunidade. O pagamento
constituiria uma parte do estimulo para a doação.

D. de Reposição

Aquele que utilizou sangue ou derivados e deve repor em unidades de sangue.
Nesta modalidade, nos Estados Unidos, ele deixa um depósito em dinheiro e
quando termina de repor a quantidade de sangue exigida, ele recebe o depósito
de volta.

E. de Crédito
Familiar

Aquele que acumula créditos de doação para o caso de sua família ou ele
mesmo eventualmente precisarem. Este tipo não pode ser considerado um
doador espontâneo e altruísta.

F. Voluntário
Cativo

Aquele que está numa situação de subordinação a uma autoridade e é
requisitado a doar sangue. Se não o fizer, estará exposto a desaprovação e
vergonha, ou pode ser levado a acreditar que a recusa afetaria seu futuro de
uma forma ou outra. São os doadores de instituições militares, prisões e
similares.

G. Voluntário por
Pequenos
Beneficios

Aquele que é atraído ou induzido a doar pela perspectiva de uma compensação
tangível em formas não monetárias. Exemplos: dia de folga no traba1ho sem
desconto no salário, feriados prolongados, estada gratuita em casas de repouso
e outros centros de lazer, refeição gratuita após a doação, ingressos gratuitos
para jogos de baseball e futebol americano (Estados Unidos), cartão de
prioridade para consultas médicas e assistência hospitalar (particularmente na
antiga União Soviética e países do leste europeu, entre outros).

H. Comunitário
Voluntário

Não recebe compensações tangíveis imediatas nem remuneração. Também não
é ameaçado por penalidades financeiras ou de outro tipo para doar sangue. Ele
simplesmentedoa.

Fonte: adaptado de TITMUSS (1971: 75-89)
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Há duas implicações, segundo TITMUSS (1971), da doação remunerada (tipo A do

QUADRO 2.6), que considera o sangue como uma mercadoria. A primeira diz respeito à

dificil aferição da qualidade do produto final. Pois a validade do sangue pode ser adulterada

e a qualidade do produto pode variar com o preço, acarretando problemas de saúde para a

pessoa que recebe o sangue ou seus derivados, que podem nem ser imediatamente

percebidos. A segunda implicação é que tal doador pode doar excessivamente, para

diferentes bancos de sangue, prejudicando sua própria saúde.

O tipo C do QUADRO 2.6, doador voluntário induzido pelo pagamento, se

enquadra no caso de sindicatos dos Estados Unidos que competem entre si para atingir

metas de doação. Os que não conseguem atingir as metas, "presumivelmente experimentam

um sentimento de culpa ou vergonha [...] A espontaneidade individual não é uma

característica dominante do tipo C" (TITMUSS, 1971: 78).

Com relação ao tipo D do QUADRO 2.6, a pessoa que é obrigada. a arranjar

doadores para repor o sangue que utilizou pode até pagar para outras pessoas doarem,

implicando os mesmos problemas verificados com o doador remunerado, tipo A. Além

disso, o principal interesse da pessoa é isentar-se da responsabilidade de doar ou de arranjar

doadores.

O doador voluntário cativo, tipo F do QUADRO 2.6, pode ser coagido pelo seu

meio social de diversas formas. Este tipo não pode ser considerado um doador que age por

vontade própria, apesar de poder haver doadores genuinamente voluntários, mesmo estando

subordinados a uma autoridade hierárquica institucional.

"As pressões morais exercidas pela autoridade institucional e/ou
pelo grupo social relevante são freqüentemente uma mistura
complexa de penalidades e recompensas. Estas últimas podem
tomar a forma de dinheiro, beneficios não monetários, ou ambos, e
às vezes (como o caso dos doadores de prisões) uma redução da
sentença" (TITMUSS, 1971: 82).

O doador comunitário voluntário, tipo H do QUADRO 2.6, é o mais próximo do

conceito abstrato de "dádiva humana livre" (jree human gift). Doadores deste tipo sabem



34

que suas doações são para desconhecidos, como tal sem nome e sem distinções de idade,

sexo, condição médica, renda, classe, religião ou grupo étnico. "São atos de livre vontade,

de exercício da escolha, de consciência sem culpa" (TITMUSS, 1971: 89).

TITMUSS (1971) afirma, no entanto, que nenhum tipo de doador pode ser

caracterizado pelo completo, desinteressado e espontâneo altruísmo, mesmo nos casos em

que a pessoa doa por sua livre e espontânea vontade. Sempre há algum sentimento de

obrigação, aprovação e interesse, alguma consciência da necessidade e do propósito da

doação de sangue. É o caso da competição entre grupos de pessoas - estudantes,

comunidades, grupos de trabalhadores - para saber quem é o mais generoso; ou quando se

sabe que há pessoas da comunidade que não podem doar e eles próprios podem. Não

necessariamente há uma expectativa explícita de compensação imediata, mas pode-se

esperar ou assegurar que alguma forma de compensação deverá existir para que a relação

criada pela doação mantenha-se.

TITMUSS (1971), ao analisar sua tipologia para estudar o comportamento dos

doadores e o desempenho dos sistemas hemoterápicos em diversos países, sugere que o tipo

mais adequado de doador seria o voluntário altruísta. Este tipo seria o com menor

propensão a mentir sobre sua condição de saúde, garantindo a qualidade do seu sangue, o

que não viria a onerar o sistema de coleta ou a prejudicar o receptor do sangue e/ou

hemoderivados.

As recomendações decorrentes do estudo de TITMUSS (1971) foram adotadas pela

Organização Mundial de Saúde como políticas a serem adotadas pelos serviços

hemoterápicos de todos seus países membros. A Resolução WHA (World Health Assembly)

28.72, de 29 de Maio de 1975, diz: "a 28a Assembléia Mundial da Saúde [...] clama os

estados membros: a promover o desenvolvimento de serviços nacionais de sangue baseados

em doação voluntária não remunerada de sangue" [...] (Resolução WHA 28.72, 1975 citada

por HOLLAN et al., 1990: xi-xii). Como justificativa para esta determinação, HOLLAN et

alo(1990) apresentam argumentos condizentes com as conclusões do estudo de TITMUSS,
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"deveria ser enfatizado que o risco para o doador e para o receptor
aumenta quando o dinheiro motiva a doação. Evidências de
diversos países tem indicado que a auto suficiência em todos os
produtos do sangue pode ser conseguida contando-se com doadores
voluntários e não remunerados" (HOLLAN et al., 1990: 2).

Apesar de as recomendações geradas a partir do estudo de TITMUSS (1971) terem

sido adotadas pela WHA (World Health Assembly), certas críticas têm sido feitas às suas

propostas. A afirmação de que a melhor opção para a manutenção de um sistema

hemoterápico é a adoção de doações voluntárias e não remuneradas é por alguns

questionada. A constatação de TITMUSS de que há "uma forte correlação entre hepatite

transfusional e o pagamento de doadores" levou à recomendação de adotar sistemas onde o

doador não seja pago. No entanto, SAPOLSKY, citado por COELHO (1992: 182), aponta o

caso da Suécia como uma exceção a esta conclusão de TITMUSS. A Suécia apresenta

baixos Índices de doenças transmitidas por transfusão, apesar de as doações lá poderem ser

pagas.

Segundo SAPOLSKY (1989 citado por COELHO, 1992: 183), TITMUSS não

mencionou em seu estudo o fato de haver, na Inglaterra, além da doação voluntária,

precauções na seleção do doador. Por isso, a baixa taxa de hepatite transfusional detectada

nesse país estaria mais associada ao rigor da seleção do que ao fato de os doadores não

serem remunerados. Isto explicaria o pequeno efeito da generalização da doação voluntária

nos Estados Unidos sobre as taxas de hepatite transfusional. Em decorrência disso,

COELHO (1992) põe em discussão a proibição da remuneração do doador no Brasil. Esta

autora argumenta que, se conduzida de forma adequada, a doação remunerada poderia ser

uma alternativa para a garantia da manutenção de um estoque suficiente de sangue e seus

derivados.

No entanto, VAN DEN BURG et alo(1998: 500) argumentam que a opinião geral é

que a não remuneração do doador é um critério de seleção importante para evitar doadores

de alto risco e melhorar a segurança do suprimento de sangue, apesar de, nos últimos dez

anos, muito poucos estudos comprovarem isto.
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Há alguma evidência de que a motivação para doar sangue está relacionada com a

qualidade do material coletado. Tais evidências surgiram em estudos realizados fora do

Brasil, em países cuja legislação, por vezes, permite modalidades de doação que aqui são

proibidas, como a doação remunerada de sangue. Ainda que a remuneração monetária seja

proibida no Brasil, há beneficios que podem ser considerados pelo doador como

compensações materiais, como o resultado do teste de sangue. Isto leva a considerar a

possibilidade de a motivação de algumas pessoas para doar sangue estar associada a estas

compensações e se este fato apresenta alguma relação com a qualidade do material doado.

Nesta subseção apresentou-se as principais idéias de TITMUSS (1971) sobre o

doador de sangue e suas repercussões em políticas sobre a hemoterapia. A próxima

subseção traz estudos sobre o comportamento do doador de sangue de outros autores.

2.5.2. Artigos sobre o Comportamento do Doador de Sangue

Os estudos em língua inglesa encontrados tratando do comportamento do doador de

sangue serão apresentados em três blocos: a) um que busca entender as diferenças entre

doadores e não-doadores; b) o segundo tratando de questões metodológicas em pesquisas

sobre doadores de sangue e sobre o sangue como bem econômico; c) o último bloco de

artigos que buscam entender as diferenças entre os doadores.

O QUADRO 2.7 apresenta uma breve descrição dos artigos colocados no primeiro

bloco. Os estudos deste bloco buscam determinar o que caracteriza o doador e o não-

doador.
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QUADRO 2.7
Estudos sobre diferenças entre doadores e não doadores de sangue

Fonte Amostra Propósito Principais Resultados

l.429 não-
doadores e

200 doadores Pessoas doam porque têm consciência da
(militares e

Estudo sobre
necessidade do sangue, por altruísmo e para

esposas que investir no futuro (créditos de sangue).
LEffiRECHT habitavam o motivação de

et al., 1976 Fort Knox, doadores e não- Dentre os não-doadores, 33% alegaram

Kentucky, doadores desqualificação médica como motivo para não

em setembro
doar; destes, 40% das justificativas eram

de 1973, nos
inválidas ou questionáveis.

Estados
Unidos)

Revisão de
Motivos para doar: altruísmo I humanidade,
crédito pessoal ou familiar, pressão social,

60 artigos em
artigos sobre reposição e compensação.

OSWALT, língua
motivação e

Motivos para não doar: medo (de agulha, ver1977 captação de
inglesa doadores e não- sangue, fraqueza, espetada no dedo ou na

doadores orelha), restrição médica, reações, apatia e
inconveniência.

577 Estudo sobre
Doadores tendem a ser homens, casados, com

respondentes tipo sanguíneo raro, alto nível de escolaridade,

de cidade de variáveis que mais filhos.
tamanho diferenciam

BURNETI, doadores e não- Quanto a variáveis de personalidade, atitude e

1981
médio da doadores e socioeconômicas, os doadores tendem a

região determinação apresentar auto-estima baixa, baixa propensão a
sudoeste dos

Estados
do seu grau de risco, preocupação com a saúde, politicamente
importância conservadores e religiosos. Já os não-doadores

Unidos apresentam características opostas aos doadores.

Artigos sobre Revisão de
São identificados três tipos de estudos: a) os que

PILIAVIN,
doadores de artigos sobre

abordam a motivação de doadores e não-
sangue doadores; b) os que enfocam a retenção dos

1990 publicados de
doadores de doadores; c) os que avaliam a eficácia de

1977 a 1990 sangue medidas como a auto-exclusão do doador.
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QUADRO 2.7 (continuação)

Estudos sobre diferenças entre doadores e não doadores de sangue

Fonte Principais ResultadosAmostra Propósito

OSWALTe
GORDON,

1993

58
respondentes
de faculdade

da região
nordeste dos

Estados
Unidos

Estudo do
comportamento
de doação de
sangue entre
estudantes
universitários
que pertencem
a minorias

Aborda questões relacionadas à atitude de
doadores e não doadores com relação à
doação, opinião sobre o comportamento dos
outros e motivos para agir de uma forma ou de
outra.

A pesquisa indica que a raça ou origem étnica
de uma pessoa não é uma variável influente na
decisão de doar sangue.

THOMPSON,
1993

545
respondentes
da região do
vale do baixo
rio Grande,

Texas,
Estados
Unidos

Estudo para
identificar
comportamento
e atitude com
relação à
doação da
população
hispânica

Doadores hispânicos tendem a ter nível
escolar mais elevado, falar inglês, ter emprego
qualificado (high-job status) e atender a
campanhas de doação de sangue. Tendem a
ter pais doadores e apresentam maior
probabilidade de portar cartão de doação de
órgãos.

As percepções de falta de segurança na
doação, de risco de contrair AIDS e a
motivação financeira são mais pronunciadas
entre os hispânicos do que os não hispânicos.

ANDALEEBe
BASU, 1995

148
respondentes

de duas
cidades de

médio porte,
localizadas na
Pensilvânia e

em Nova
Iorque,
Estados
Unidos

Estudo para
verificar o que
mais diferencia
o doador do
não-doador

Analisaram-se variáveis de atitude (confiança
nos bancos de sangue, medo de prejudicar a
saúde, medo geral de doar), traços de
personalidade (auto-estima e comportamento
de propensão ao risco) e variáveis
demográficas (idade, sexo, nível de
escolaridade, renda familiar, estado civil e
tamanho da família). Conclusões: pessoas
avessas ao risco são menos propensas a doar;
o segundo item mais discriminador foi o sexo
da pessoa, seguindo-se medo de prejudicar a
saúde (risco de saúde) e confiança.
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QUADRO 2.7 (continuação)
Estudos sobre diferenças entre doadores e não doadores de sangue

Fonte Amostra Propósito Principais Resultados

Verificaram-se características demográficas,
195 Estudo para fatores de atitude, percepção de risco e

estudantes de verificar influência de incentivosno comportamento.

NONIS et al., universidade diferenças entre Sexo, grau de escolaridade e tipo sangüíneo

1996
estadual da estudantes foram'as variáveis significativas na

região sul dos universitários diferenciação. A percepção de risco não foi
Estados doadores e não- importante e os incentivos só tiveram
Unidos doadores influência sobre estudantes que já haviam

doado anteriormente.

De maneira geral, os resultados das pesquisas sobre diferenças entre doadores e não-

doadores, realizadas em diversas regiões dos Estados Unidos e apresentadas no QUADRO

2.7, indicam que o doador tende a ser homem, casado, com filhos, com baixa auto-estima,

com tipo sangüíneo raro e nível de escolaridade mais alto. Outra questão levantada por

estes artigos é por que as pessoas doam sangue ou não doam. Os artigos apontam como

possíveis razões que levam as pessoas a doar: a consciência da necessidade de sangue,

altruísmo, razões humanitárias, investimento para o futuro (créditos de sangue), pressão

social, reposição de estoque, prêmio, aumento de auto-estima, satisfação pessoal. Dentre as

razões encontradas para urna pessoa não doar estão: crença na sua desqualificação médica

(ou seja, a pessoa acredita que não está apta a doar), medo (de agulha, de ver sangue,

fraqueza, picada no dedo ou na orelha), apatia, alegação de reações adversas,

inconveniência (local e período de coleta). Segundo BRECKLER e WlGGINS, os

resultados de sua pesquisa apontaram que era mais provável que: a) não-doadores

declarassem que a doação de sangue os fazia se sentirem desconfortáveis e com mal-estar;

b) doadores declarassem que a doação os fazia se sentirem generosos, seguros, relaxados e

úteis (1989: 402).

A população estudada nos artigos do primeiro bloco - doadores e não-doadores de

sangue - é diferente da população que será abordada nesta dissertação - apenas doadores de

sangue. No entanto, a apresentação destes artigos é importante como uma primeira
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aproximação das características da população que doa sangue. Os resultados apresentados

nos artigos possibilitam entender quais características identificam a população doadora de

sangue como um todo, em comparação à população que não doa.

Já o QUADRO 2.8 descreve resumidamente os artigos do segundo bloco, enfocando

questões metodológicas de pesquisas sobre o comportamento do doador. Além de técnicas

e métodos de análise utilizados nas pesquisas, ali também é apresentada a abordagem

econômica da questão do sangue.

Os artigos do segundo bloco, apresentados no QUADRO 2.8, têm objetivos

diferentes da pesquisa proposta nesta dissertação. No entanto, trazem conceitos e sugestões

que podem auxiliar na caracterização dos doadores de sangue. O estudo de BRECKLER e

WIGGINS (1989: 403), por exemplo, sugere "que o comportamento do dõador de sangue

pode ser mais fortemente determinado por processos afetivos e emocionais do que decisões

ponderadas e racionais". Isto leva a considerar variáveis que refletiram tais processos nesta

dissertação. Por sua vez, JAMES e MATTHEWS (1993) trazem evidências de que é

possível associar características específicas a diferentes comportamentos de retomo, o que

pode levar a estudar uma segmentação baseada em comportamento.
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QUADRO 2.8
Artigos sobre questões metodológicas em pesquisas do comportamento do doador de

sangue e o sangue como bem econômico

Fonte Amostra Propósito Principais resultados

161 entrevistas
pessoais e 1.784 Estudo sobre problemas

questionários por via metodológicos envolvidos na O baixo índice de resposta da
postal (da população mensuração da motivação aplicação do questionário por

de pessoas que para a doação de sangue. via postal não pareceu estar
LIGHTMAN, doaram sangue pelo Compara a qualidade da associado a nenhuma

1982 menos uma vez na informação de um mesmo diferença observada entre os
Cruz Vermelha questionário aplicado por resultados obtidos pelos dois
canadense, em entrevistador e através de modos de coleta de dados.

Toronto, entre julho auto-preenchimento, por via
de 1974 e fevereiro postal.

de 1978)

427 doadores
As escalas foram aplicadas

(membros da Desenvolvimento de escalas
em doadores e não-doadores:
o afeto é mais fortemente

BRECKLERe
comunidade de uma para medir três componentes correlacionado com o número

WIGGINS,
grande universidade distintos da atitude: afeto, de doações do que a

1989
estadual dos Estados cognição e comportamento cognição, sugerindo um papel
Unidos: professores, com relação à doação de importante para os fatores

estudantes e sangue emocionais na doação de
fimcionários) sangue.

O método análise de
sobrevivência (survival
analysis) traz evidências que

Propôe-se o ciclo da doação, características específicas

5.183 doadores do como construção teórica para estão associadas com

JAMES e Gulf Coast Regional estudo do comportamento do diferentes comportamentos de

MA1THEWS, Blood Center, doador. O artigo apresenta retomo.

1993 Houston, Texas, métodos estatísticos de análise Recomenda-se o modelo de
Estados Unidos dos dados obtidos através da risco proporcional de Cox

adoção do ciclo do doador. (Cox proportional hazard)
quando múltiplos fatores
estão associados com a
resposta de ínteresse.
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QUADRO 2.8 (continuação)

Artigos sobre questões metodológicas em pesquisas do comportamento do doador de
sangue e o sangue como bem econômico

Fonte Amostra Propósito Principais resultados

SCHUBERT,
1994

Análise da doação de sangue
utilizando a teoria econômica
dos bens públicos. A oferta de
sangue é finita, pois apenas
metade de uma população é
medicamente apta a doar, a
quantidade de sangue que
uma pessoa pode doar em um
ano é limitada e o sangue tem
um período determinado de
validade.

Os serviços de coleta devem
tentar garantir a segurança
estabelecendo comunicação
com doadores de sangue de
forma a encorajar honestidade
e futuras doações, bem como
excluir candidatos de alto
nsco.

o artigos do terceiro bloco estão resumidos no QUADRO 2.9. Estes artigos buscam

entender quais são as características dos doadores de sangue e se há. diferenças entre eles.

Também são incluídos neste bloco estudos a respeito dos efeitos de mudanças no processo

de doação e dos mecanismos comportamentais que levam os doadores à ação. De forma

geral, os artigos deste bloco buscam determinar, por meio de variáveis (demográficas, de

atitude, de percepção das condições para realizar a doação, entre outras), características que

diferenciem os doadores de sangue.

Indícios da importância de estudos sobre as diferenças entre os doadores, descritos

no QUADRO 2.9, são encontrados desde o final da década de 1970. Um dos estudos mais

antigos encontrados, OSW ALT (1977), já considerava que a retenção e administração dos

que são doadores pode ser mais significativa para suprir as necessidades de sangue do que a

atração de novos doadores. Estudos posteriores também trabalham nesta linha. BURNETT

(1981: 66) diz ser "concebível que o não doador típico seja muito dificil de atrair e que a

melhor estratégia seja reter o doador e aumentar o nível de doações". Daí, observa

BURNETT (1981), saber mais sobre os doadores pode ser uma abordagem mais pragmática

ao problema do suprimento de sangue.
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QUADRO 2.9
Estudos sobre diferenças entre doadores de sangue

Fonte Amostra Objetivo Principais resuhados

945
respondentes

(Não se teve
Sugere fortemente que é possível

acesso ao Estudo para distinguir caracterizar segmentos de doadores

BURNETIe artigo. Por se características de de sangue com base na freqüência

LEIGH, 1986 tratar de um segmentos definidos em de doação.

resumo, não há termos de freqüência de Doadores freqüentes são homens,
informação doações de sangue solteiros, com baixa renda e tipo

sobre a sangüíneo raro.
população lá
pesquisada)

PILIAV1N,
1990

Artigos sobre
doadores de Revisão de artigos sobre

pub~C:;:S de doadores de sangue

1977 a 1990

São identificados três tipos de
estudos: a) os que abordam a
motivação de doadores e não-
doadores, b) os que enfocam a
retenção dos doadores; c) os que
avaliam a eficácia de medidas como
a auto-exc1usão do doador.

ALLENe
MADDOX,

1990

392
respondentes
da Califórnia,

Estados Unidos

Estudo da percepção do
doador sobre qualificação
médica para doar, teste de
sangue e procedimentos de
notificação

Vinte e seis itens foram utilizados
para medir a percepção dos
doadores, com respondentes sendo
classificados em quatro grupos de
diferentes percepções sobre quatro
aspectos do processo de coleta de
sangue. Três grupos demonstraram
graus moderado a alto de ceticismo
com relação à doação de sangue.
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QUADRO 2.9 (continuação)
Estudos sobre diferenças entre doadores de sangue nos Estados Unidos

Fonte Principais resultadosAmostra Propósito

FERRARIe
LEIPPE, 1992

196
respondentes

(alunos de
graduação de
universidade
dos Estados

Unidos)

Estudo dos efeitos de
mensagens persuasivas, da
negação da
responsabilidade e do
impulso das atitudes sobre
a doação de sangue.
Intenções, obrigações
morais e comportamento
foram examinados, com
base na teoria da ação
racional de FISHBEIN e
AJZEN

Sugere que atos altruístas como a
doação de sangue dependem do
senso de obrigação moral com
relação aos outros de uma pessoa,
bem corno de suas atitudes e
intenções sobre o ato.

O processo da negação da
responsabilidade ocorre quando a
pessoa percebe que seu custo
pessoal para ajudar os outros não
será baixo. Daí a mensagem
persuasiva pode não resultar em
intenção comportamental forte e
comportamento subseqüente
quando as pessoas estão nesse
processo.

ALLENe
BUTLER,

1993

430
respondentes

de uma agência
de coleta

participante do
estudo nos

Estados Unidos

Estudo de fatores que
influem na percepção de
risco do doador a respeito
de conseqüências física,
psicológica, social e de
tempo associados à doação

Sugere que quanto mais o doador
sabe sobre o processo de doação,
mais riscos ele percebe.

BANKS et al.,
1993

361
respondentes
depostos de

coleta de urna
das regiões de

atuação do
American Red
Cross Blood

Services,
Estados Unidos

Estudo sobre o impacto da
possibilidade de quebra da
confidencialidade dos
dados médicos fornecidos
pelo doador ao banco de
sangue

50% indicaram menor intenção de
fornecer informações precisas
sobre histórico pessoal e médico.

10% não tinham certeza se
voltariam a doar se não houvesse
garantia da confidencialidade de
seus dados.
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QUADRO 2.9 (continuação)
Estudos sobre diferenças entre doadores de sangue nos Estados Unidos

Fonte Principais resultadosAmostra Propósito

IBR.AHIMe
MOBLEY,

1993

521
respondentes

da região
sudeste dos

Estados Unidos

Estudo para delinear perfis
de doadores de alta e baixa
freqüência

Variáveis preditoras mais
salientes: a) sexo; b) grau de
escolaridade; c) manifestação de
medo de contrair AIDS na
doação; d) manifestação da
satisfação pessoal ao doar; e)
conveniência da localização do
centro de coleta.

Variáveis preditoras moderadas:
a) estado civil; b) número de
filhos; c) ter amigo ou parente que
receberam transfusão nos últimos
cmco anos.

ROYSEe
DOOCIDN,

1995

388
respondentes
do Central
Kentucky

Blood Center,
Kentucky,

Estados Unidos

Estudo comparativo de
doadores de cinco galões
de sangue ou mais e
demais doadores

Doadores de muitos galões de
sangue: a) declararam receber
pouco reconhecimento ou apoio
para seus esforços; b) não eram
pressionados por amigos ou
família; c) um terço não era
dispensado do serviço para doar;
d) um quinto relatou ter tido má
experiência na doação; e)
doadores cuja família ou amigo
recebeu transfusão doam mais do
que aqueles que não tenham
proximidade com alguém que
tenha recebido transfusão.

Mulheres e minorias étnicas não
são representativas entre doadores
de longo prazo.
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QUADRO 2.9 (continuação)
Estudos sobre diferenças entre doadores de sangue nos Estados Unidos

Fonte Amostra Propósito Principais Resultados

Estudos de
terceiros sobre

FERGUSON, comportamento
1996 do doador de

sangue

Através de análise de
diversos estudos, examina-
se a capacidade de
previsão de modelos
teóricos de comportamento
de doação de sangue

Três grupos de teorias buscam
prever a quantidade de futuras
doações de sangue: a)
sociológico; b) psicológico; c)
organizacional.

Os resultados da comparação
apontam que os fatores
organizacionais são bons
preditores do comportamento dos
doadores.

A percepção do doador sobre o
atendimento recebido nos centros

34.726 de coleta e seu bem-estar durante
doadores de Estudo buscou levantar e após a doação foram apontados

um dos cinco características de grupo de como preditoras mais importantes

THOMSONet
centros que doadores cuja retenção da intenção de retomo do doador.

al.,1998
fazem parte do seria mais desejável (safe Dentre os que apontaram baixaRetrovirus donors).
Epidemiology propensão a repetir a doação

Donor Study, estavam pessoas que doaram pela

Estados Unidos primeira vez, pertencentes a
grupos minoritários e com menor
grau de escolaridade.

879.816
Estudo para examinar o

doadores de
comportamento de retomo

primeira vez do de doadores e relacionar tal

período de
comportamento com
características

janl1991 a demográficas dos O número de doações apresenta
dezJ1995, de
Baltimore, doadores: idade, sexo, relação inversa com o período de

OWNBYet Washington, raça ou etnia, país onde tempo entre as duas primeiras
al.,1999 Detroit, Los nasceu, grau de doações. O tempo de retomo

Angeles, escolaridade, tipo depende da média dos períodos

Oklahoma, San sanguíneo e histórico de de retomo anteriores.

Francisco, transfusão.
entre outras (Este estudo faz parte do
cidades dos

Estados Unidos Retrovirus Epidemiology
Donor Study.)
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Diferenciar doadores de acordo com a freqüência de doação e saber o que

caracteriza doadores comprometidos a doar regularmente pode trazer vantagens para urna

instituição hemoterápica. Em primeiro lugar, nem todos os potenciais doadores chegam a

doar. Segundo PILIAVIN (1990) e THOMSON et alo(1998), o suprimento de sangue é em

grande parte dependente de um relativamente pequeno número de indivíduos

comprometidos que doam regularmente. No Estados Unidos, estima-se que, a cada ano,

apenas cerca de 8% a 9% da população apta a doar realmente doa (ROYSE e DOOCIllN,

1995t Assim, é mais vantajoso para urna instituição hemoterápica reter seus atuais

doadores em vez de atrair novos doadores. Outra vantagem de contar-se com pessoas

comprometidas a doar regularmente está na redução da incidência de marcadores positivos.

O sangue obtido dos doadores de repetição apresenta menos ocorrências de marcadores

positivos do que o de pessoas que doam pela primeira vez (ffiRAHJM e MOBLEY, 1993;

ROYSE e DOOCIllN, 1995 e THOMSON et al., 1998).

Dos estudos que abordam especificamente a segmentação de doadores (BURNET e

LEIGH, 1986; ALLEN e MADDOX, 1990; ffiRAHJM e MOBLEY, 1993; ROYSE e

DOOCHIN, 1995; THOMSON et al., 1998 e OWNBY et al., 1999), apenas ALLEN e

MADDOX (1990) não tratam da freqüência de doação. Outro critério utilizado para a

segmentação é a qualificação do doador (THOMSON et al., 1998), pois o indivíduo, antes

de estar comprometido com a doação regular de sangue, deve estar apto a doar.

As variáveis demográficas são comumente utilizadas para caracterizar doadores de

sangue. No entanto, PILIAVIN (1990) não encontrou nenhuma evidência nos artigos que

analisou de que os fatores demográficos estejam relacionados com a propensão a doar. Por

isso, para explicar ou prever diferentes comportamentos com relação à doação de sangue,

além das variáveis demográficas, parece necessário utilizar outros tipos de variáveis (corno

as de personalidade e de atitude). Os resultados de outros estudos também sugerem utilizar

tipos de variáveis além das demográficas. Por exemplo, BURNETT (1981) buscou

9 No Brasil, não foram encontradas estimativas semelhantes. Para chegar a esta estimativa,
seria necessário realizar um estudo epidemiológico, além da capacidade da autora e além dos
objetivos desta dissertação.
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identificar variáveis diferenciadoras de doadores e não-doadores. Com os dados obtidos em

sua pesquisa, BURNETT consegue, utilizando apenas as variáveis demográficas no

modelo, discriminar corretamente 70% dos casos de doadores e não-doadores. Ao

considerar também as variáveis de personalidade, atitude e socioeconômicas em seu

modelo de previsão, o índice de acerto aumenta para 85%. Ou seja, mesmo que as variáveis

demográficas consigam diferenciar corretamente uma boa parte de doadores de não-

doadores, acrescentando-se outros tipos de variáveis consegue-se uma melhor

discriminação. Portanto, fatores demográficos devem ser utilizados para modelos de

segmentação associados a outros tipos de variáveis.

Há evidências de que o doador de sangue apresenta caracteristicas diferentes de

acordo com o número de doações já realizadas. PILIAVIN (1990) descreve estudos

sugerindo que os motivos são diferentes ao longo da "carreira" de doador. Com a repetição

das doações, a motivação externa parece diminuir (como ir com amigo, persuasão ou

encorajamento de outros, campanha de doação ou situação de emergência) e' os motivos

internos tomam-se mais importantes (desejo geral de ajudar outros, senso de

responsabilidade, apoio para a Cruz Vermelha, por exemplo) (pILIAVIN, 1990: 454).

LIGHTMAN (1982) observa que, "com a repetição do ato voluntário, o sentimento de

obrigação pessoal e moral assume maior importância como um motivador, e um contexto

incentivador e favorável toma-se muito menos importante". FERGUSON (1996) também

descreve estudos cujos fatores utilizados para a previsão de comportamento de doação

mudam em termos de influência e direção conforme a experiência de doação da pessoa ou,

ainda, que os motivos para doar mudam ao longo da carreira do doador. As considerações

destes estudos sugerem, portanto, um processo de mudança da motivação do doador, que

pode ser influenciadopor diversos fatores expostos a seguir.

Fatores ligados à experiência passada do doador podem ter efeito sobre a decisão de

a pessoa doar novamente no futuro. Os fatores apontados foram (pILIAVIN, 1990 e

FERGUSON, 1996):
a) recusa do candidato por desqualificação temporária - A recusa do candidato

para a doação é considerada uma experiência psicologicamente extenuante. Um

estudo mostrou que, das pessoas que se candidatam a doar pela primeira vez e
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são recusadas, apenas 7,1% voltam. Por outro lado, das pessoas que se

candidatam a doar pela primeira vez e não são recusados, 34,1% voltam

(pILIAVIN e CALLERO, 1991, citados por FERGUSON, 1996: 300);

b) tempo percebido de espera - Quanto maior o tempo de espera percebido pelo

doador, menor a propensão a voltar (CALLERO e PILIAVIN, 1983 citados por

FERGUSON, 1996: 300);

c) reações fisiológicas no período imediato após a doação - Doadores regulares

relatam menos desconforto físico que doadores irregulares (pILIAVIN, 1990:

449);

d) dor e ansiedade que a pessoa sente ao doar - PILIAVIN (1990: 454) descreve

estudos que sugerem que "aqueles com mais doações reportaram níveis de

ansiedade mais baixos em suas doações mais recentes e expectativas mais

positivas sobre uma próxima doação".

"Todas essas barreiras para a doação podem ser entendidas como custos que o

doador em potencial usa numa análise de custo-beneficio na tomada de decisão sobre a

doação" (pILIAVIN, 1990: 450). FERGUSON (1996) chama a atenção para o fato de

algumas das variáveis que parecem afetar a decisão sobre doações futuras referirem-se a

fatores organizacionais, isto é, da administração dos serviços na instituição hemoterápica.

Tais variáveis oferecem a possibilidade de intervenção da instituição de coleta, podendo

melhorar a retenção dos doadores.

Uma experiência ruim não necessariamente significa que um pessoa vai deixar de

doar sangue. Na pesquisa realizada por ffiRAlllM e MOBLEY (1993: 72), por exemplo,

verificou-se que ''barreiras como dor, desconforto, ansiedade, tontura, náusea e medo, ainda

que sejam fatores importantes para diferenciar doadores e não doadores, parecem ser

fatores particularmente pouco discriminantes de doadores muito e pouco freqüentes". O

modelo de comprometimento de uma pessoa com a doação (pILIAVIN et al., 1984, citados

por PILIAVIN, 1990 e NONIS et al., 1996) prevê como primeira mudança a neutralização

dos aspectos negativos da doação, seguido pelo desenvolvimento de motivos internos e do

hábito de doar. O conceito de negação da responsabilidade, apresentado por FERRAR! e

LEIPPE (1992), complementa o modelo de comprometimento proposto por PILIAVIN et
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al. (1984), explicando o caso de não haver a neutralização dos aspectos negativos da

doação. FERRAR! e LEIPPE (1992) sugerem que a doação de sangue depende do senso de

obrigação moral do indivíduo com relação aos outros, bem como de suas atitudes e

intenções sobre este ato.

"As normas morais percebidas são ativadas em situações em que há
consciência que outros precisam de ajuda, uma crença que há ações
que podem ajudar, um senso que as pessoas são capazes de tais
ações e uma crença de que as pessoas são responsáveis pelo bem-
estar daqueles que passam necessidade" (SCHW ARTZ e
HOWARD, 1982 citados por FERRAR! e LEIPPE, 1992: 84).

No entanto, prosseguem FERRAR! e LEIPPE (1992), as pessoas vêem a doação de

sangue como um ato que, apesar de altruísta, pode lhes ser prejudicial. Caso a pessoa

considere os custos para empreender o ato - como as já citadas barreiras para doar (dor,

inconveniência, etc.) - como muito altos, haverá uma distorção em seu julgamento, a

norma não será ativada e a pessoa entrará num processo de negação da responsabilidade.

Neste processo, apesar de reconhecer a obrigação moral, a pessoa tende a rejeitar ou negar

a responsabilidade de apresentar um comportamento pró-social. Por isso, as barreiras ou os

aspectos que podem ser considerados negativos na doação de sangue podem ser um fator

importante para determinar o comportamento futuro de um doador.

As duas primeiras doações de sangue de uma pessoa parecem exercer particular

influência na sua decisão de voltar a doar ou não. O ponto crítico de decisão a partir do qual

a pessoa passa a se identificar como um doador regular parece ser entre a segunda e terceira

doação, segundo PILIAVIN e CALLERO (1991, citados por ffiRAIllM e MOBLEY,

1993; ROYSE e DOOCIDN, 1995 e FERGUSON, 1996). O comprometimento com a

doação de sangue é a explicação sugerida por ROYSE e DOOCIDN (1995) para o

comportamento dos pessoas que doaram de cinco galões'" de sangue ou mais. "Eles dão

sem receber muito reconhecimento por isso, grande parte sem ter o apoio da família ou de

amigos e, até mesmo, quando não são dispensados do trabalho para doar" (ROYSE e

DOOClllN, 1995: 830).

10 Cinco galões equivalem a aproximadamente 18,9 litros.
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Agora serão abordados com mais atenção quatro artigos que tratam especificamente

de diferenças entre doadores de sangue: IBRAHIM e MOBLEY (1993); ROYSE e

DOOCIllN (1995); THOMSON et alo (1998) e OWNBY et alo (1999). O QUADRO 2.10

apresenta as variáveis mensuradas em cada um desses estudos. O QUADRO 2.11 apresenta

os critérios utilizados para realizar a segmentação dos doadores e os resultados obtidos

nesses quatro artigos.

A lista de variáveis consideradas pelos quatro estudos de segmentação, apresentada

no QUADRO 2.10, inclui: a) características demográficas; b) avaliação do doador sobre a

instituição hemoterápica e seus serviços; c) atitude com relação à doação de sangue; d)

avaliação do processo de doação de sangue; e) dados a respeito do histórico de saúde e de

doação de sangue da pessoa; f) influência para ter doado sangue; g) intenção com relação a

futuras doações; h) características relativas a outras atividades de natureza voluntária (como

trabalho voluntário, votar nas eleições para cargos públicos - cabendo lembrar que o voto é

facultativo nos Estados Unidos).

Há diferenças nos critérios utilizados para segmentar os doadores de sangue nos

quatro estudos apresentados no QUADRO 2.11: a) IBRAHIM e MOBLEY (1993) adotam

a freqüência de doação dentro um ano; b) ROYSE e DOOCIllN (1995), a quantidade de

sangue doado na vida; c) THOMSON et alo (1998), a intenção de retomo de doadores

seguros em um ano; d) OWNBY et alo (1999), a freqüência de doação na vida. A rigor, as

variáveis apontadas pelos resultados obtidos nesses estudos só podem ser consideradas para

diferenciar os doadores em cada um dos critérios adotados. E os resultados destes estudos

ajudam a levantar hipóteses sobre variáveis diferenciadoras do comportamento de doadores

de sangue. O QUADRO 2.12 apresenta de forma resumida as variáveis apontadas pelos

quatro estudos como importantes para caracterizar diferentes tipos de doadores.
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QUADRO 2.10
Variáveis utilizadas em quatro estudos sobre segmentação de doadores

Artigos

Variável ffiRAffiMe ROYSEe THOMSON OWNBY
MOBLEY, DOOCHIN, et aI., 1998 et aI., 1999

1993 1995

Idade X X X X

Sexo X X X X

Estado civil X X

Quantidade de filhos X

Grau de escolaridade X X X X

Ocupação X

Renda familiar anual X X

Raça X X X

Se nasceu nos EUA X X

Quantidade de doações de sangue X X X X

Tipo sanguíneo do doador X

Reputação do centro de coleta X

Cortesia da equipe de coleta X X

Conveniência do serviço de coleta X

Habilidade do técnico de coleta X

Tempo de espera para doar X X

Apresentação das instalações de coleta X X

Distância disposto a percorrer para doar X
sangue

Local de doação (centro de coleta, X
unidade móvel)

Satisfação pessoal com a doação X X

Bem-estar fisico durante a e depois da X X
doação

Experiências ruins com a doação de X X
sangue

Medo de doar sangue X

Percepção da doação como procedimento X
seguro
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QUADRO 2.10 (continuação)
Variáveis utilizadas em quatro estudos sobre segmentação de doadores

Artigos

Variável IBRAIDMe ROYSEe rnOMSON OWNBY
MOBLEY, DOOCHlN, et al., 1998 et al., 1999

1993 1995

Quantidade de vezes que esteve internado X
ernhospital

Se recebeu transfusão X X X

Se amigos ou familiares receberam X X
transfusão

Barreiras para repetir a doação X X

Grau de reconhecimento pela doação X

Motivos pelo qual doou sangue X

Toma precauções com a própria saúde X

Amigo doa regularmente X

Familiar doa regularmente X

Atitude com relação à doação de sangue X

Origem da influência para doar X

Percepção de pressão para doar X

Dispensa do traba1ho para doar X

Brinde que gostaria de ganhar ao doar X
san e
Probabilidade de doação dentro de 12 X
meses
Avaliação de material informativo sobre a X
doação
Constrangimento com o questionário X
médico
Período de tempo entre as doações X

Traba1ho voluntário em alguma X
organização
Se vota regularmente X

Fonte: IBRAHIM e MOBLEY (l993)~ ROYSE e])(X)CH!N (l995)~ THOMSON et alo (1998) e OWNBY
et alo (1999)
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QUADRO 2.11
Critérios utilizados e resultados obtidos em quatro estudos sobre segmentação de

doadores

Artigo ResultadosCategorias de doador

IBRAHIM
e
MOBLEY,
1993

Doador de alta
freqüência: doou mais
de duas vezes no ano
anterior ao estudo.

Doador de baixa
freqüência: doou uma
ou duas vezes no ano
anterior ao estudo.

Variáveis discriminantes mais fortes:
- sexo
- grau de escolaridade
- medo de contrair AIDS
- satisfação pessoal .
- conveniência da localização do centro de coleta

Variáveis discriminantes moderadas:
- estado civil
- número de filhos
- se amigo ou familiar recebeu transfusão

ROYSEe
DOOCHIN,
1995

Doador de muitos
galões de sangue:
pessoas que doaram
mais de 5 galões de
sangue na vida.

Outros doadores:
amostra aleatória de
doadores de sangue.

Diferenças foram encontradas em:
a) comprometimento psicológico com a doação:

- uma proporção maior de doadores de muitos
galões gostaria de doar até uma idade avançada,
sentiria uma perda se parasse de doar e considera a
doação de sangue como uma realização pessoal;

- uma proporção maior do grupo aleatório de
doadores declarou raramente lembrar de doar
sangue;

b) voluntariado: maior proporção de doadores de
muitos galões (35%) declarou ser voluntário em
outras atividades em comparação com o grupo
aleatório de doadores (24%). Isto sugere uma maior
tendência a apresentar um comportamento altruísta -
que atende ao interesse de outros - por parte do
primeiro grupo;

c) percepção de pressão para doar: proporção maior de
doadores de muitos galões declarou perceber
pressão para doar (lI % do grupo de doadores de
muitos galões e 5% do grupo aleatório de doadores);

d) respondentes que indicaram ter amigo próximo ou
familiar que recebeu transfusão doaram mais
unidades do que respondentes cujos amigos e
familiares não haviam recebido transfusão ou
respondentes que declararam não saber.

Variáveis que não diferenciam os dois grupos:
a) ter familiar ou amigo que é doador regular;
b) receber muito, pouco ou nenhum reconhecimento

pela doação;
c) relatos de más experiências durante a doação.
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QUADRO 2.11 (continuação)

Critérios utilizados e resultados obtidos em quatro estudos sobre segmentação de
doadores

Artigo ResultadosCategorias de doador

THOMSON
et aI., 1998

Doador seguro (safe
donor): pessoas cuja
doação não apresentou
marcadores positivos e
que não apresentaram
riscos comportamentais.

Doador não seguro:
pessoas cuja doação
apresentou marcadores
positivos ou que
apresentaram riscos
comportamentais.

o estudo observou as diferenças de intenção de repetição de
doação dentro de um período de doze meses.

Doadores seguros apresentam uma proporção mais alta de
mulheres, pessoas com mais de 45 anos, brancos, com nível
superior de escolaridade completo, doadores de repetição,
casados e nascidos nos Estados Unidos.

Sobre as diferenças entre grupos com muita e pouca
intenção de voltar a doar: respondentes que tiveram
influência externa (de familiares, colegas de trabalho ou
empregadores) apresentaram menor intenção de voltar a
doar.

Constrangimento com o questionário médico: 12,2% dos
respondentes com pouca intenção de retomar declararam
que o questionário médico era pessoal demais, sendo 6,9%
a proporção dos respondentes com grande intenção de
voltar a doar que deram a mesma resposta.

Variáveis preditoras mais fortes da intenção de futuras
doações:

- tratamento da equipe de atendimento do centro de
coleta;

- percepção do doador sobre seu bem-estar durante e
depois da doação;

- tempo de espera para a doação.

OWNBYet
al.,1999

Doadores foram
separados de acordo
com o número de
doações que realizaram:
0, 1, 2, 3, 4, 5 e mais de
5 doações.

o número de doações é inversamente relacionado ao
período de tempo entre as duas primeiras doações. Isto
sugere que o retomo breve e voluntário do indivíduo para
repetir as doações pode prover informação sobre a
possibilidade de torná-lo um doador regular.

Doadores com tipo sangüíneo Rh negativo retomaram com
mais freqüência do que os com Rh positivo. Supõe-se que
pelo tipo de sangue Rh negativo ser mais raro, há um

. esforço maior de recrutamento junto a estes indivíduos.

Outros fatores que ajudam a diferenciar os padrões de
comportamento com relação à freqüência de doação:

- faixa etária na primeira doação;
- nível de escolaridade;
- se o doador já recebeu transfusão de sangue;
- sexo.
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QUADRO 2.12

Variáveis indicadas para caracterizar comportamentos de doadores de sangue
apontadas em quatro estudos sobre segmentação de doadores

Tipo Variável

Demográfica

- sexo
- grau de escolaridade
- estado civil
- número de filhos
- idade
-raça
- nacionalidade

Avaliação do doador sobre a
instituição hemoterápica e seus
serviços

- conveniência do local de coleta para o doador
- tratamento dado no atendimento da equipe de coleta
- bem estar durante e depois da doação
- tempo de espera para doar

Atitude com relação à doação de
sangue

- satisfação pessoal com a doação
- comprometimento pessoal com o ato de doar
- medo de contrair AIDS ao doar

Avaliação do processo de doação
de sangue

- constrangimento com o questionário médico

Histórico de saúde e doação de
sangue da pessoa

- fator Rh negativo
- doador de repetição
- período de tempo entre as duas primeiras doações
- se recebeu transfusão de sangue

Influência para ter doado sangue

- percepção de pressão para doar
- influência externa para doar (de familiares, colegas trabalho

ou empregadores)
- se amigo próximo ou familiar recebeu transfusão de sangue

Outras atividades de natureza
voluntária

- participação em outras atividades de voluntariado

Fonte: ffiRAHIM e MOBLEY (1993); ROYSE e IXX>CHIN (1995); THOMSON et alo (1998) e OWNBY et
alo (1999)
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Esta seção começou apresentando a obra de TITMUSS (1971) sobre o doador de

sangue, abordando as discussões decorrentes das conclusões deste autor sobre a eficiência e

eficácia dos sistemas de coleta de sangue. Na segunda parte, tratou-se das características do

doador de sangue por meio de artigos que buscam expor as variáveis utilizadas para

descrevê-lo e associá-las a tipos de comportamento com relação à doação. Procurou-se,

desta forma, delimitar as linhas de estudos que as pesquisas atuais têm desenvolvido para

aumentar o conhecimento a respeito do doador de sangue, o que pode subsidiar a

determinação de alternativas de abordagem do "mercado" de doação de sangue. A literatura

apresentada nesta seção não trata de estudos publicado no Brasil. Da produção científica

brasileira sobre doadores de sangue tratará a próxima seção.

2.6. Estudos Brasileiros sobre o Doador de Sangue

Pesquisas realizadas nas bibliotecas da Faculdade de Medicina e da Faculdade de

Saúde Pública, ambas da Universidade de São Paulo, deram acesso a dois trabalhos

acadêmicos recentes sobre doadores de sangue no Brasil. O conteúdo destes trabalhos traz

informações sobre a realidade das instituições hemoterápicas brasileiras.

No pnmeiro deles, KUTNER (1998) avalia a eficiência da triagem clínica na

detecção de doadores não-qualificados (indivíduos com testes sorológicos positivos para os

marcadores utilizados na triagem de doenças transmissíveis por transfusão). Este autor

analisa ainda se há relação entre variáveis demográficas e a aceitação ou recusa dos

candidatos à doação de sangue e os resultados sorológicos dos exames realizados.

Verificou-se que a idade foi a única variável com influência consistente nos resultados

positivos de sorologia. Segundo KUTNER (1998: 192),

"candidatos de maior idade apresentaram maior probabilidade de
positividade, desde que com as mesmas características nas demais
variáveis".

Além disso, KUTNER (1998) aponta que a existência de doação anterior e a classe

socioeconômica influíram na determinação de candidatos aceitos e recusados; candidatos
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que já haviam doado e os da classe C apresentaram menores probabilidades de serem

recusados na triagem clínica. Como indicações para pesquisas futuras, o autor sugere

estudar motivos que levam indivíduos com testes sorológicos positivos a doar seu sangue.

Entre possíveis motivos, o autor cita pressões externas ("necessidade de reposição de

sangue para terceiros, medo de ser mal visto perante colegas ou parentes") e a existência de

recompensas pela doação. Tais fatores podem contribuir para que "pessoas com fator de

risco identificável não o revele no momento da entrevista" (KUTNER, 1998: 190).

No segundo trabalho, ANJOS (2000) descreve o serviço de coleta realizado no

Hemocentro de Botucatu, com vista a identificar aspectos que possam levar a aumentar a

captação de doadores de sangue. Com relação à triagem clínica, o autor relata que o

candidato à doação pode fornecer informação inverídica ao entrevistador. Isto ocorre em

duas situações: a) a pessoa não quer doar e inventa situação de risco; b) a pessoa quer doar

e omite situação de risco (para obter o resultado dos exames de sangue, por exemplo)

(ANJOS, 2000: 27). Outro fator para o qual o autor chama a atenção é que a rejeição clínica

depende não só do candidato, mas também da pessoa que está atendendo o candidato à

doação (ANJOS, 2000: 50). Daí ele recomenda uma comparação entre índices de rejeição

clínica e sorológica posteriores, verificando resultados obtidos de acordo como cada

profissional que realiza a triagem. Ao apresentar os resultados sobre rejeição sorológica,

ANJOS aponta indícios de que o tipo de doador que oferece mais segurança em termos de

doenças transmissíveis e que deve ser incentivado à doação é o voluntário espontâneo:

"doações feitas por doadores voluntários ou espontâneos são de menor risco em relação aos

doadores de reposição" (2000: 68). O autor, ao fazer suas considerações finais, recomenda

estudo sobre a freqüência da repetição de doações.

Nesta seção foram buscados subsídios para explicar a necessidade de estudos

específicos a respeito do comportamento do doador de sangue brasileiro e das

características deste doador que podem ser associadas aos seu comportamento de doação.

Isto encerrou a revisão da literatura com base na qual a seguir serão formuladas algumas

hipóteses.
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2.7. Enunciação de Hipóteses

Considerando o objetivo desta dissertação - identificar algumas variáveis que

possam servir para classificar doadores de sangue de acordo com critérios de freqüência e

qualificação da doação - e a revisão da bibliografiaque aborda o tema, foram estabelecidas

as hipóteses relacionadas no QUADRO 2.13. O primeiro bloco - Hl.I a H1.5 - abrange as

hipóteses sobre a freqüência da doação. O segundo bloco - H2.I a H2.5 - engloba as

hipóteses sobre a qualificação da doação.
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QUADRO 2.13

Hipóteses Formuladas

Variáveis resposta Número Enunciado

Na freqüência da
doação os doadores de

sangue podem ser
diferenciados a partir

de ...

Hl.l ... variáveis demográficas.

H1.2 ... variáveis de comportamento de doação.

Hl.3 ... variáveis de avaliação da instituição que realiza a coleta.

HI.4 ... variáveis de avaliação do processo de doação.

H1.5 ... variáveis de atitude com relação à doação.

Na qualificação da
doação os doadores de

sangue podem ser
diferenciados a partir

de ...

H2.I ... variáveis demográficas.

H2.2 ... variáveis de comportamento de doação.

H2.3 ... variáveis de avaliação da instituição que realiza a coleta.

H2.4 ... variáveis de avaliação do processo de doação.

H2.5 ... variáveis de atitude com relação à doação.
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3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA
PESQUISA EMPÍRICA

Este capítulo apresenta os métodos e procedimentos utilizados na pesquisa empírica

realizada nesta dissertação. São expostos o esquema de pesquisa, as definições operacionais

e a amostragem. Ainda neste capítulo é apresentada uma revisão das técnicas estatísticas

aplicadas.

3.1. Esquema de Pesquisa

A pesquisa conclusiva descritiva é recomendada para os casos em que se necessita de

uma descrição, um levantamento das características de grupos de interesse para um

problema de pesquisa (MALHOTRA,1999: 87). Esta foi a opção metodológica adotada

pelos dois estudos (IBR.AHTh1e MOBLEY, 1993 e THOMSON et al., 1998) tomados

como base para a realização desta dissertação e também será a opção aqui adotada.

Entende-se que aqui é possível ir além de uma pesquisa de natureza exploratória, cujo

propósito é somente obter uma melhor compreensão de um problema (MALHOTRA, 1999:

83). Nesta dissertação, o levantamento bibliográfico realizado é suficiente para bem

determinar qual é o problema de pesquisa e a abordagem a ser adotada. Por isso a opção

pela pesquisa descritiva, como descrição de características ou funções de mercado

(MALHOTRA, 1999: 85).

Para a implementação desse esquema de pesquisa, a seguir as variáveis serão

definidas operacionalmente.

3.2. Defmições Operacionais

As variáveis medidas nesta dissertação estão relacionadas no QUADRO 3.1. Boa

parte da escolha das variáveis foi feita a partir do artigo de ffiR.AHTh1e MOBLEY (1993)
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apresentado na revisão da literatura. Outras variáveis foram incluídas a partir do artigo de

THOMSON et alo (1998), a fim de verificar relações entre as variáveis selecionadas e a

variável dependente qualificação da doação. Nem todas as variáveis analisadas nesses

estudos estão aqui presentes. Raça do respondente e a distância que a pessoa está disposta a

percorrer para doar sangue, por exemplo, não foram incluídas pela dificuldade de

mensuração. Por fim, mais variáveis referentes à avaliação do atendimento pelo doador

foram incluídas por serem de particular interesse dos profissionais das instituições

hemoterápicas participantes da pesquisa.

Não foi possível adotar nesta dissertação o questionário original de IBRAHIM e

MOBLEY (1993), pois ele não foi lá apresentado. Foram realizadas três tentativas de

contato com os autores por correio eletrônico, sem resposta até a presente data. Já

THOMSON et alo (1998) apresentaram no artigo o questionário que utilizaram,

possibilitando aproveitar, nesta dissertação, algumas variáveis deles. Assim, a partir das

variáveis descritas em IBRAHIM e MOBLEY (1993) e de algumas variáveis preditoras

fortes sugeridas por THOMSON et alo(1998), foi montado o questionário desta dissertação

(Apêndice 3). O questionário está dividido em quatro partes. A primeira delas traz duas

questões sobre o respondente: quantas vezes ele já doou na vida (questão 1) e que tipo de

doador ele é (questão 2). A segunda parte traz dez questões sobre a avaliação pelo

respondente da instituição hemoterápica onde doou na última vez (questões 3 a 12). A

terceira parte é sobre como o respondente se sentiu no processo de triagem (questões 13 e

14) - se ficou constrangido e como avalia a privacidade durante a entrevista -, a duração de

todo o processo de doação (questão 15), como ele se sentiu fisicamente durante a coleta

(questões 16 a 19) e qual sua atitude com relação ao ato de doar sangue (questões 20 a 27).

A quarta parte levanta o perfil demográfico do doador (questões 28 a 34), pergunta se ele já

esteve internado em hospital (questão 35), se algum amigo próximo ou familiar já recebeu

transfusão (questão 36) e sobre dificuldades para doar sangue mais vezes (questão 37). A

última questão, aberta, pede para a pessoa expressar o motivo pelo qual doou sangue. A

escala de avaliação das questões 3 a 12 e 16 a 27 é do tipo Likert, com cinco posições,

variando de "discorda fortemente" (1) a "concorda fortemente" (5). Antes da aplicação do
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questionário, ele foi pré-testado com quatro doadores do SH-IllAE, onde se iniciou o

trabalho de campo. O pré-teste foi realizado no dia 12 de abril de 2001, não aparecendo

problemas de entendimento do questionário pelos entrevistados. Ainda assim, o questionário

foi alterado com a adição de questões de interesse dos profissionais do SH-IllAE,

enriquecendo seu conteúdo.
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QUADRO 3.1
Variáveis Independentes Analisadas

Classe Variável I Categorias de Respostas

D.I-Idade (intervalar: em anos)

D.2-Sexo
- masculino
- feminino
- l" grau incompleto
- I" grau completo e 20 grau

incompleto
D.3-Escolaridade - 20 grau completo e superior

incompleto
- superior completo

Demográfica
- pós-graduação completa

s e dados D .4-Número de filhos (intervalar: em número de filhos)
pessoais - solteiro

D.5-Estado civil
- casado ou situação conjugal estável
- viúvo
- separado ou divorciado

D.6-Profissão / ocupação (nominal; a ser codificada)

D.7-Renda familiar (intervalar: em salários mínimo)

P .I-Se ficou internado em hospital Sim ou Não

P.2-Se amigos e familiares receberam Sim ou Não
transfusão

C.I-Número de doações declaradas (intervalar: em número de doações)

Comporta- - voluntário espontâneo
mento de C.2-Tipo de doação - voluntário convocado
doação - vinculado ou de reposição

C.3-Principais barreiras para repetir doação (nominal: a ser codificada)

Al.l-Reputação da instituição hemoterápica

AI.2-Cortesia da equipe
Escala Likert

AI.3-Conveniência da localização l. discorda fortemente
Avaliação da AI.4-Tempo de espera 2. discorda
instituição
hemoterápica AI.5-Apresentação das instalações 3. não concorda nem discorda

AI.6-Conveniência dos horários de
4. concorda

atendimento 5. concorda fortemente

AI.7-Clareza nas orientações e informações
dadas
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QUADRO 3.1 (continuação)
Variáveis Independentes Analisadas

Classe Variável I Categorias de Respostas

Al.B-Profissionalismo no atendimento Escala Likert

Avaliação da AI.9-Desempenbo técnico na coleta
l. discorda fortemente

instituição 2. discorda

hemoterápica
Al.Iü-atisfação com o lanche oferecido

3. não concorda nem discorda
(continuação) 4. concorda

pela instituição
5. concorda fortemente

AP .l-Grau de constrangimento pelas
- muito constrangedoras

perguntas na entrevista clínica
- um pouco
- nada constrangedoras

AP .2-Adequação do local de entrevista
- muito adequado
- mais ou menos adequado

quanto à privacidade - muito inadequado

Avaliação do - menos de 30 minutos
processo de AP .3-Duração da última doação - mais de 30 minutos a I hora
doação

- mais de I hora

AP.4-Dor causada pela experiência de doar Escala Likert

AP .5-Desconforto na experiência de doar
l. discorda fortemente

AP.6-Ansiedade causada pela experiência
2. discorda

de doar
3. não concorda nem discorda

AP.7-Tontura ou náusea na experiência de
4. concorda

doar 5. concorda fortemente

AT .l-Satisfação pessoal com experiência
de doar Escala Likert
AT.2-Medo de doar sangue l. discorda fortemente

Atitude com AT.3-Percepção de que doação é 2. discorda

relação à procedimento médico seguro 3. não concorda nem discorda

doação AT.4-Medo de contrair AIDS na doação 4. concorda

AT.5-lmportância atribuída a pequenos 5. concorda fortemente

beneficios

AT.6-Motivopelo qual doou (nominal; a ser codificada)

Fonte: ffiRAlllM e MOBLEY (1993) e THOMSON et alo (1998)
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Para relembrar, as variáveis dependentes são apresentadas no QUADRO 3.2. Apesar

de as variáveis Ri-Freqüência de doação e R2-Qualificação da doação poderem ser

relacionadas, deve-se deixar claro que se pretende estudar os dois critérios separadamente,

ou seja, analisar: a) quais variáveis discriminam doadores qualificados e não-qualificados; b)

quais variáveis discriminam doadores freqüentes e não-freqüentes.

QUADRO 3.2
Variáveis Dependentes Analisadas

Variável DescriçãoCategorias 1
Rl- Freqüência
de doação

Freqüente O doador fez mais de uma doação nos últimos 18 meses

Não-
Freqüente

O doador fez apenas uma doação nos últimos 18 meses

- O doador passou pela triagem clínica
- Sua doação não apresentou resultados positivos nos testes

para doenças transmissíveis pela transfusão
Qualificado _ O doador não utilizou voto confidencial de exclusão quando

disponível
(Todas as condições devem ser verificadas para que o doador
seja classificado nesta categoria.)

R2-Qualificaçã
0
r- _

da doação

Não-
Qualificado

- O doador não passou pela triagem clínica
- Sua doação apresentou resultados positivos nos testes para

doenças transmissíveis pela transfusão
_ O doador utilizou voto confidencial de exclusão se este

dispositivo estivesse disponível
(Uma destas condições sendo verificadas, o doador já é
enquadrado nesta categoria.)
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3.3. Amostragem

Esta seção apresenta as instituições hemoterápicas onde foi levantada a amostra de

respondentes, os procedimentos adotados para o levantamento dos dados e considerações

sobre a amostra obtida.

3.3.1. Organizações Estudadas

o levantamento de dados primários foi conduzido na cidade de São Paulo, em duas

instituições: o Serviço de Hemoterapia do Hospital Israelita Albert Einstein (SH-IDAE) e o

Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (H-SCMSP). As instituições

tomadas para o estudo atuam na região considerada pela Secretaria Estadual da Saúde de

São Paulo como Direção Regional de Saúde I (DIR I), que abrange cinco Núcleos

Regionais de Saúde (NRS), com 84 unidades hemoterápicas cadastradas no total. Segundo

informações obtidas com a enfermeira Mary Camargo Monteiro e a médica Maria de Fátima

Alves Fernandes, da Divisão de Serviço de Saúde (SERSA) do Centro de Vigilância

Sanitária (CVS) da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, das unidades hemoterápicas

cadastradas na DIR 1, 48 correspondem a agências transfusionais e unidades sorológicas,

que não realizam serviços de coleta, lá restando, portanto, 36 unidades que coletam sangue.

Até a data da entrevista com elas (03 de novembro de 2000), não havia dados recentes

consolidados sobre a quantidade coletada total de sangue na DIR 1. Os dados consolidados

obtidos referem-se a 1997, quando foram coletadas cerca de 465 mil bolsas. Uma bolsa

contém cerca de 400rnl de sangue. Segundo informações fornecidas pelas próprias

instituições (Dr. Orlando da Costa Ferreira Junior, do SH-IDAE, e Dr. Dante Mario Langhi

Junior, do H-SCMSP), elas responderam respectivamente por 1,7% e 8,3% do total de

bolsas de sangue coletadas na DIR I em 1997.

Estas duas instituições hemoterápicas - SH-IDAE e H-SCMSP - foram escolhidas

porque seus profissionais demonstraram interesse no assunto proposto por esta dissertação,

tendo sido fundamentais suas contribuições para a formulação da pesquisa. Uma terceira

instituição - Fundação Pró-Sangue de São Paulo (FPS-SP) - foi contactada, mas o período
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de tempo exigido para trâmite do processo de autorização da pesquisa pela instituição

tornou-a impraticável. Ainda assim, houve a oportunidade de o projeto ser discutido com a

Dra. Thelma Gonzales e ser avaliado pela Dra. Marcia C. Zago Novaretti (Apêndice 2), o

que trouxe contribuições para o desenvolvimentoda pesquisa.

3.3.2. Procedimentos de Levantamento de Dados

A coleta de dados consistiu num levantamento por seção cruzada única (uma única

coleta de informações de uma amostra da população), aplicando-se um questionário

(Apêndice 6). A amostra no SH-HIAE foi contactada no período de 23 abril a l° de junho

de 2001. No H-SCMSP este período foi de 13 a 17 de agosto de 200111
. Além do

questionário, os respondentes tiveram que preencher uma declaração de consentimento
•

informado (Apêndice 5), pelo qual declaravam estar cientes que as informações fornecidas

no questionário seriam tratadas de forma confidencial, que a participação na pesquisa era

voluntária e que poderiam desistir de participar da pesquisa em qualquer momento. Esta

declaração é uma exigência da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do

Ministério da Saúde para pesquisas da área da saúde realizadas com pessoas.

Houve três formas de coleta de dados: a) interceptação de doadores, convidados a

auto-preencher o questionário, b) entrevista de doadores; c) envio do questionário por via

postaL A aplicação do questionário através de interceptação com auto-preenchimento e

entrevista abrangeu pessoas doando pela primeira vez e pessoas repetindo a doação. A

aplicação do questionário por via postal contemplou pessoas que doaram uma única vez no

SH-HIAE e não retomaram posteriormente. Essas formas estão a seguir detalhadas.

a) Interceptação de doadores com auto-preenchimento do questionário no próprio

local da doação - O questionário foi respondido pelas pessoas que doaram

11 Os períodos de levantamento da amostra nas duas instituições são diferentes porque o
contato para a realização do estudo foi feito em primeiro lugar no SH-mAE. O SH-mAE e a
Fundação Pró-Sangue de São Paulo (FPS-SP) foram contatados na mesma época. Não tendo
sido possível realizar a pesquisa na FPS-SP, buscou-se a H-SCMSP para o levantamento da
segunda parte da amostra em data posterior.
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sangue no dia. Os candidatos que não passaram pela triagem clínica não foram

entrevistados. O questionário não foi respondido por doadores Autólogos ou

Específicos porque estes não fazem parte da população de interesse desta

dissertação. O sangue da doação autóloga é utilizado pelo próprio doador e o da

doação específica é destinado a um paciente determinado. As demais doações são

distribuídas anonimamente, ou seja, não se sabe quem utilizou ou utilizará o

material doado. Por isso, nesta dissertação não se entrevistaram doadores

Autólogos ou Específicos. No SH-lITAE,o pedido de participação do doador na

pesquisa foi feito por um funcionário no momento da triagem clínica do

candidato, após a entrevista de avaliação. No H-SCMSP, o pedido de

participação do doador na pesquisa foi feito após a doação pela autora desta

dissertação. Quando a pessoa concordava em participar, o funcionário ou a

autora: a) identificava o número de registro do candidato no questionário da

pesquisa - para que, posteriormente, pudessem ser levantadas as variáveis

resposta (freqüência e qualificação da doação); b) pedia que a pessoa lesse e

assinasse a declaração de consentimento informado. A pessoa respondia o

questionário, após realizar a doação, nas próprias instalações do SH-HIAE e do

H-SCMSP, sentados na área onde o lanche é servido.

b) Entrevista Pessoal - O procedimento para a interceptação do doador foi igual ao

anteriormente descrito. A diferença foi que, em vez do questionário ser

preenchido pelo próprio doador, ele foi aplicado pela autora. As entrevistas

foram realizadas apenas com uma parte da amostra do H-SCMSP. Embora a

adoção desta forma de coleta de dados possa ter prejudicado a uniformidade das

condições em que as variáveis foram medidas, ela foi necessária. Muitos

doadores teriam recusado participar da pesquisa caso tivessem que preencher o

questionário, seja por terem dificuldade de escrever após a doação de sangue,

seja por terem dificuldade de entendimento do próprio questionário.

c) Via Postal- Buscou-se, no banco de dados do SH-lITAE,doadores que tivessem

doado apenas uma vez e que não tivessem retornado para uma nova doação no
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período subseqüente de dezoito meses. A lista incluiu doações realizadas no SH-

HIAE de agosto a outubro de 1999. Um telefonema foi feito em nome do SH-

HIAE para estas pessoas, convidando-as a participar do estudo, segundo um

roteiro para contato telefônico (Apêndice 3). Quando elas concordavam em

participar, o questionário era-lhes enviado junto com uma carta de apresentação

(Apêndice 4) e com um envelope endereçado e selado para a devolução do

questionário preenchido. Os custos envolvidos neste procedimento de coleta

foram arcados parte pela autora, parte pelo Núcleo de Pesquisas e Publicações da

FGV-EAESP (por meio do "auxilio-tese" - reembolso de até R$200,OO para

ajudar a pagar despesas de pesquisa) e parte pelo SH-HIAE (que contribuiu

fornecendo papéis e envelopes timbrados, além de permitir a utilização de suas

instalações para realizar as ligações telefônicas), Esta forma de levantamento não

foi realizada no H-SCMSP por dois motivos. Primeiro, os resultados obtidos no

SH-HIAE não foram os esperados pois, apesar de estar registrado que as pessoas

doaram apenas uma vez na vida (o que as caracterizaria como doadores não

freqüentes), nas respostas dos questionários constatou-se que estas pessoas

realizaram mais de uma doação, levando a crer que elas doem em outras

instituições hemoterápicas. O segundo motivo foi a falta de recursos (de tempo e

financeiro) para a realização do mesmo levantamento no H-SCMSP.

3.3.3. Amostras: Natureza e Tamanho

A pretensão para esta dissertação era estudar duas instituições hemoterápicas, sem se

verificar se as instituições escolhidas representam o universo das instituições hemoterápicas

da cidade de São Paulo. Assim, a pesquisa não pode ser considerada conclusiva para todos

os doadores de sangue da cidade de São Paulo. Mesmo restringindo o universo para as duas

instituições hemoterápicas estudadas, a amostragem adotada neste estudo também não

permite dizer que a amostra obtida é aleatória, requisito para que a pesquisa pudesse ser

considerada conclusiva. A interceptação de candidatos a doadores de sangue no local de

doação não se caracteriza como um processo aleatório de extração de amostra, pois só se
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teve acesso às respostas daqueles que concordaram em participar, trazendo um possível viés

de não-resposta para a amostra. Logo, sendo não probabilística a amostragem, não se deve

tomar a amostra estatisticamente como representando a população de interesse.

o número de observações estabelecido para a amostra foi de 600 doadores de

sangue. Para realizar uma Análise Discriminante'", HAIR et alo (1995: 258) recomendam

uma proporção de vinte observações para cada variável independente, devido à instabilidade

deste tipo de técnica. O tamanho mínimo recomendado é de cinco observações por variável

independente. Para realizar uma análise de regressão múltipla cujos resultados possam ser

generalizáveis, HAIR et alo (1995: 166) recomendam novamente uma proporção mínima de

5 observações para cada variável independente. O tamanho desejável de amostra para a

regressão múltipla é de 15 a 20 observações por variável. Sendo 35 o número de variáveis

independentes nesta dissertação, então uma amostra ideal deveria ter entre 525 e 700

observações, respeitando-se o limite mínimo de 175 observações. Observe-se que o tamanho

da amostra tomada por ffiRAlllM e MOBLEY (1993) foi de 521 doadores. Com relação à

amostra para uma Análise Discriminante, HAIR et alo (1995) sugerem ainda que cada grupo

a ser discriminado deva ter, pelo menos, 20 observações e que o pesquisador deve

considerar também o tamanho relativo dos grupos. Ou seja, mesmo que todos os grupos

apresentem mais de 20 observações, se o tamanho dos grupos for muito diferente, isto pode

influenciar a estimativa da função discriminante e a classificação das observações. Uma

possibilidade é o pesquisador tomar uma amostra aleatória do grupo maior para reduzir seu

tamanho a um nível comparável com o grupo menor (HAIR, 1995: 258).

Quanto à divisão da amostra para a validação do modelo de discriminação obtido

através da Regressão Logística, não há uma regra estabelecida sobre qual deva ser a

proporção entre as amostras de análise e de teste do modelo. HAIR et alo(1995: 258) citam

12 Embora a técnica multivariada a ser utilizada nesta dissertação seja a Regressão Logística.,
não se encontrou referências relativas ao tamanho da amostra ideal para realizar este tipo de
análise. Assim, buscou-se referências na teoria das técnicas Análise Discriminante e de
Regressão Múltipla que fizessem referência ao tamanho da amostra.
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proporções de 60%-40% e 75%-25%. Nesta dissertação, algo como um meio termo,

adotou-se a proporção de 70%-30%.

3.4. Técnicas Estatísticas Aplicadas

Apresenta-se aqui a revisão teórica de duas técnicas estatísticas: o teste do qui-

quadrado (X2) e a Regressão Logística.

3.4.1. Teste do Qui-quadrado (x2)

o teste do qui-quadrado (X2) indica se existe associação sistemática entre duas

variáveis (MALHOTRA, 1999: 465). Este teste é aplicado em tabelas cruzadas, onde a

distribuição de freqüência de duas ou mais variáveis são descritas simultaneamente; as

variáveis devem ter um número limitado de categorias ou de valores distintos

(MALHOTRA, 1999: 459). O teste do qui-quadrado (x2) será utilizado nesta dissertação

para determinar se há relação entre cada variável preditora e cada uma das variáveis

resposta,freqüência e qualificação da doação, ou seja, para verificar o grau de dependência

entre as variáveis. O X2 é calculado a partir de tabelas com distribuição conjunta ou tabelas

de dupla entrada, contendo os dados relativos à distribuição das duas variáveis que se

pretende verificar a dependência. "Quanto maior for o valor de X2, maior será o grau de

associação existente entre as duas variáveis" (BUSSAB e MORETTIN, 1991: 58). Será

também utilizado o coeficiente de contingência de Pearson, que quantifica o grau de

dependência entre duas variáveis, onde o zero indica total independência (BUSSAB e

MORETTIN, 1991: 55-56). O coeficiente de contingência de Pearson mede a força da

associação de duas variáveis e vai de zero a um (MALHOTRA, 1999: 467-468).

3.4.2. Regressão Logística

Propõe-se para essa pesquisa a utilização da Regressão Logística para realizar uma

análise do tipo discriminante. A Análise Discriminante enseja compreender diferenças entre

grupos ou classificar objetos em grupos ou classes, ou seja, pode ser considerada como um
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tipo de análise de perfil ou de previsão. A composição de variáveis típicas na Análise

Discriminante consiste em uma variável dependente não métrica (categórica) e várias

variáveis independentes métricas (HAIR et al., 1995: 256). Todavia, quando a variável

dependente apresenta apenas dois grupos, 'a Regressão Logística pode ser melhor do que a

Análise Discriminante. A Análise Discriminante apresenta vários requisitos para que seja

válida. Entre eles, as variáveis independentes devem satisfazer os pressupostos de

normalidade multivariada e iguais variâncias. Tais pressupostos, no entanto, não são

encontrados em muitas situações. Daí recomenda-se utilizar a Regressão Logística, que não

faz restrição à distribuição das variáveis, sendo mais robusta quando os pressupostos da

Análise Discriminante não são atendidos tomando sua aplicação adequada a uma gama

maior de situações (SHARMA, 1996: 317 e HAIR et al., 1995: 276).

A Regressão Logística fornece como resultado a probabilidade da ocorrência de um

evento (HAIR et al., 1995: 277). Nesta dissertação, o evento seria pertencer a um grupo ou

não (freqüente ou não-freqüente; qualificado ou não-qualificado). A Regressão Logística

também é preferida por muitos pesquisadores por ser mais parecida com a regressão

múltipla: tem testes estatísticos diretos, pode incorporar efeitos não lineares e apresenta uma

grande variedade de diagnósticos (HAIR et al., 1995: 276). O modelo obtido através de

Regressão Logística deve ser avaliado com relação à sua validade, significânciaestatística e

seu ajuste. A validade do modelo pode ser verificada através da divisão da amostra em duas:

uma para estimar o modelo e outra para testá-lo. Para a significânciaestatística do modelo,

HAIR et alo(1995: 317) sugerem dois testes: o qui-quadrado (para avaliar a mudança do

grau de verossimilhança do modelo inicial e dos modelos subseqüentes) e o indicador

Hosmer e Lemeshow (que indica se há diferença estatisticamente significante entre a

classificaçãoprevista pelo modelo e a observada na amostra). A significânciaestatística dos

coeficientes estimados é medida pela estatística Wald. Com relação ao ajuste do modelo,

HAIR et alo (1995: 318) apresentam vários indicadores, que estão apresentados no

QUADRO 3.3. Outra forma de avaliar o ajuste do modelo é montar a matriz de classificação

e calcular a taxa de acerto nas duas partes da amostra. Os casos de classificação errada
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devem ser analisados para que se possa compreender suas ocorrências e buscar explicações

que possam levar à melhoria do modelo.

QUADRO 3.3 .

Indicadores para avaliar o ajuste de modelo de Regressão Logística

Indicador Descrição

Grau de verossimilhança
(-2LL)

Representa a falta de ajuste na previsão do modelo.
Quanto menor o seu valor, melhor o ajuste do modelo.

Grau de ajustamento
(goodness offit)

Compara a probabilidade prevista com a observada.
Quanto maior seu valor, melhor o ajuste.

Pseudo R'

Indicam o grau de explicação da variância pelo modelo.
Maiores valores indicam melhor ajuste do modelo.

R2 de Cox e Snell

R2 de Nagelkerke

Mede a correspondência entre valores reais e previstos da variável
dependente. Um melhor ajuste do modelo é indicado quando o valor

Indicador Hosmer e Lemeshow de qui-quadrado não for significativo, pois isto indica que não há
diferença na distribuição dos valores reais e previstos da variável
dependente.

Fonte: HAIRetal., 1995: 242; 318-320

A colinearidade expressa a relação entre duas ou mais variáveis independentes. Duas

variáveis apresentam colinearidade completa quando o coeficiente de correlação é igual a 1.

Quando a correlação entre duas variáveis é zero, elas apresentam uma completa falta de

colinearidade. A multicolinearidade ocorre quando uma variável é altamente correlacionada

com um conjunto de outras variáveis independentes (HAIR et al., 1995: 143). HAIR et alo

(1995: 321) destacam que tal colinearidade, ainda que possa tornar o poder discriminatório

das variáveis redundante, não as torna irrelevantes para explicar as diferenças entre os

grupos.
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Compreendidas as condições necessárias para aplicar as técnicas estatísticas

sobretudo da Regressão Logística, cabe esclarecer como variáveis independentes nominais e

ordinais serão aqui tratadas.

3.4.3. Tratamento das Variáveis Nominais e Ordinais Mensuradas

A Regressão Logística, além de utilizar variáveis independentes métricas, permite

incluir variáveis categóricas na análise, sendo esta característica um vantagem em relação à

Análise Discriminante (HAIR et al., 1998: 314). Esta subseção apresenta duas observações

relativas ao tratamento das variáveis categóricas - nominais e ordinais - mensuradas nesta

dissertação.

a) Variáveis Transformadas

Para que a Regressão Logística pudesse ser aplicada a todas as variáveis

independentes, aquelas de natureza nominal e ordinal foram transformadas em variáveis

dummy. O QUADRO 3.4 apresenta as variáveis nominais e ordinais mensuradas nesta

dissertação e as respectivas transformações realizadas.

O QUADRO 3.4 mostra que a cada categoria de resposta das variáveis

independentes nominais e ordinais mensuradas nesta dissertação serão atribuídos os valores

um ou zero. No caso de a variável apresentar apenas .duas categorias ~e resposta; ela

corresponderá a apenas uma variável dummy - é o caso das variáveisD.2-Sexo, P.l-Se ficou

internado em hospital e P.2-Se amigos e familiares receberam transfusão. No caso de

haver mais categorias de resposta, faz-se necessário utilizar mais de uma variável dummy

para a transformação, como no caso de D.3-Escolaridade, D.5-Estado civil, C.2-Tipo de

doação, AP. l-Grau de constrangimento na entrevista clínica, AP.2-Adequação do local de

entrevista quanto à privacidade e AP.3-Duração da última doação. A variável D.3-

Escolaridade teve uma regra de transformação diferente das demais por entender-se que

suas categorias de resposta podem ser ordenadas. Isto significa que um respondente com

pós-graduação completa pode ser colocado numa posição superior a um respondente com
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superior completo, por exemplo. Por outro lado, não faz sentido considerar um respondente

casado em posição superior a um solteiro. Quanto às variáveis Dsô-Profissão / ocupação,

C-3-Principais barreiras para repetir a doação e A'l-ô-Motivo pelo qual doou, para cada

categoria de resposta codificada corresponderá uma variável dummy com valor um ou zero.



77

QUADRO 3.4
Transformação de Variáveis Independentes Nominais e Ordinais em Variáveis do

Tipo Dummy

Variável Categorias de Respostas
Variável Dummy

A I B I C I D

- masculino I
D.2-Sexo

- feminino O

- 10 grau incompleto O O O O

- 10 grau completo e 20 grau incompleto I O O O

D.3-Escolaridade - 20 grau completo e superior incompleto I I O O

- superior completo I I I O

- pós-graduação completa I I I 1

- solteiro 1 O O O

- casado ou situação conjugal estável O 1 O O
D .5-Estado civil

- viúvo O O 1 O

- separado ou divorciado O O O 1

D.6-Profissão / (nominal: a ser codificada)
Cada categoria de resposta será

ocupação considerada como uma variável

P .I-Se ficou internado - SIm 1

em hospital - não O

P.2-Se amigos e - SIm 1
familiares receberam
transfusão - não O

- voluntário espontâneo 1 O O

C.2-Tipo de doação - voluntário convocado O 1 O

- vinculado ou de reposição O O 1

C.3-Principais barreiras (nominal: a ser codificada)
Cada categoria de resposta será

para repetir doação considerada como uma variável

AP.I-Grau de - muito constrangedoras 1 O O

constrangimento na - .um pouco constrangedoras O 1 O
entrevista clínica - nada constrangedoras O O 1

AP.2-Adequação do
- muito adequado 1 O O

local de entrevista - mais ou menos adequado O 1 O

quanto à privacidade - muito inadequado O O 1
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QUADRO 3.4 (continuação)

Transformação de Variáveis Independentes Nominais e Ordinais em Variáveis do
Tipo Dummy

Variável Categorias de Respostas
Variável Dummy

A I B I C I D

AP .3-Duração da última
- menos de 30 minutos 1 O O
- de 30 minutos a 1 hora O 1 O

doação
- mais de 1 hora O O 1

AT. 6-Motivo pelo qual (nominal: a ser codificada)
Cada categoria de resposta será

doou sangue considerada como uma variável

b) Variáveis Mensuradas com Escala Likert

A escala Likert - utilizada para mensurar as variáveis AI. 1 a Al.1 O,AP.4 a AP. 7 e

AT 1 a AT 5 - mede o grau de discordância ou concordância dos respondentes em relação a

uma série de afirmações sobre o objeto de estímulo (MALHOTRA, 1999: 271). Nesta

dissertação a escala foi utilizada para medir diversos aspectos relacionados à doação de

sangue: a) avaliação da instituição hemoterápica; b) avaliação do processo de doação; c)

atitude. Embora as variáveis que utilizem tal escala, a rigor, sejam ordinais, elas serão

assumidasnesta dissertação como intervalares na análise de Regressão Logística.

Este capítulo expôs os procedimento utilizados para a formação da amostra e as

técnicas do qui-quadrado e da Regressão Logística. Foram apresentados os passos seguidos

para se chegar ao teste das hipóteses enunciadas no Capítulo 2, conforme os objetivos desta

dissertação. O próximo capítulo traz os resultados da análise dos dados obtidos.
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4. RESULTADOS

Os resultados estão adiante apresentados em três partes. A primeira delas tem

caráter univariado. A segunda traz cruzamentos de variáveis duas a duas que tenham

apresentando significância estatística. A terceira é de natureza multivariada, com a

Regressão Logística. O programa estatístico utilizado para realizar a análise dos dados foi o

SPSS, versão 7.5 para Windows.

4.1. Análise Univariada

Nesta seção são apresentados os resultados do levantamento de dados, os

procedimentos adotados para casos de respostas faltantes ou inválidas e a distribuição de

freqüência das variáveis mensuradas.

4.1.1. Levantamento de Dados

A amostra foi composta por 261 doadores do SH-mAE (51,3%) e 248 doadores do

H-SCMSP (48,7%), totalizando 509 doadores. A amostra do SH-HIAE foi formada por 201

doadores que preencheram o questionário no próprio local da doação e 60 que receberam o

questionário por via postal e o devolveram. A amostra do H-SCMSP foi de 165 doadores

que preencheram o questionário no local de doação e 83 doadores que foram entrevistados.

Os dados sobre a composição da amostra considerando local e modalidade de

preenchimento do questionário estão resumidos na TABELA 4.1. O número de recusas

para participar da pesquisa não foi quantificado. Estima-se que houve cinco recusas no H-

SCMSP e sabe-se que no SH-mAE, dos 100 doadores contactados por via postal, 60

responderam. Não é possível avaliar o índice de respostas obtido na interceptação de

doadores nos locais de doação, pois conta-se com uma informação imprecisa de apenas

uma das instituições hemoterápicas. Por outro lado, o índice de respostas obtidas por via

postal de 60% parece ser bom, considerando que MALHOTRA (1999:193) cita uma taxa

média de 47,3% de respostas para este tipo de levantamento.
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TABELA 4.1
Composição da Amostra de acordo com a Instituição Hemoterápica e a Modalidade

de Preenchimento do Questionário

SH-HIAE H-SCMSP Total

n % n I % n

Auto-prenchimento no local da doação 201 77,0 165 66,5 366

Auto-preenchimento por via postal 60 23,0 o 0,0 60

Entrevista no local da doação o 0,0 83 33,5 83

Total 261 100,0 248 100,0 509

A TABELA 4.2 traz a distribuição de respostas faltantes e válidas para as variáveis

mensuradas no questionário. Além das variáveis preditoras, foram medidas algumas

variáveis de avaliação organizacional a mais, seguindo sugestão da primeira instituição

onde se realizou parte da pesquisa (SH-IDAE).
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TABELA 4.2
Distribuição de Respostas Faltantes e Válidas pelas Variáveis Mensuradas no

Questionário

Respostas Faltando Respostas Válidas

Variável Quantidade I Percentual Quantidade IPercentual

D.1- Idade 3 0,6% 506 99,4%

D.2- Sexo 2 0,4% 507 99,6%

D.3- Escolaridade 2 0,4% 507 99,6%

Demográfica D.4- Número de filhos 3 0,6% 506 99,4%

D .5- Estado civil 1 0,2% 508 99,8%

D.6- Profissão / ocupação 4 0,8% 505 99,2%

D. 7- Renda familiar 59 11,6% 450 88,4%

Dados
P .1- Se ficou internado em hospital 1 0,2% 508 99,8%

pessoais P.2- Se amigos e familiares já 10 2,0% 499 98,0%
receberam transfusão
C.1- Número de doações 27 5,3% 482 94,7%

Comporta- declaradas

mento de C.2- Tipo de doação 9 1,8% 500 98,2%

doação C.3- Principais barreiras para
repetir doação

30 5,9% 479 94,1%

AI.1- Reputação da instituição 5 1,0% 504 99,0%
hemoterápica
AI.2- Cortesia da equipe da 2 0,4% 507 99,6%
instituição hemoterápica

AI.3- Conveniência da localização 3 0,6% 506 99,4%

AI.4- Tempo de espera 4 0,8% 505 99,2%

AI.5- Apresentação das instalações 1 0,2% 508 99,8%
Avaliação da
instituição AI.6- Conveniência dos horários 2 0,4% 507 99,6%
hemoterápica de atendimento

AI. 7- Clareza nas orientações e 5 1,0% 504 99,0%
informações dadas
AI.8- Profissionalismo no 1 0,2% 508 99,8%
atendimento
AI.9- Desempenho técnico na 1 0,2% 508 99,8%
coleta
AI.IO- Satisfação com o lanche 2 0,4% 507 99,6%
oferecido pela instituição
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TABELA 4.2 (continuação)

Distribuição de Respostas Faltantes e Válidas pelas Variáveis Mensuradas no
Questionário

Respostas Faltando Respostas Válidas

Variável Quantidade I Percentual Quantidade I Percentual

AP .1- Grau de constrangimento 3 0,6% 506 99,4%
na entrevista clínica

AP.2- Adequação do local de 3 0,6% 506 99,4%
entrevista: privacidade

AP.3- Duração da última doação 10 2,0% 499 98,0%
Avaliação

AP.4- Dor causada pelado 2 0,4% 507 99,6%
processo experiência de doar
de doação AP.5- Desconforto causado pela O 0,0% 509 100,0%

experiência de doar

AP.6- Ansiedade causada pela 5 1,0% 504 99,0%
experiência de doar

AP.7- Tontura ou náusea na 3 0,6% 506 99,4%
experiência de doar

AT .1- Satisfação pessoal com O 0,0% 509 100,0%
experiência de doar

AT.2- Medo de doar sangue 1 0,2% 508 99,8%

AT.3A- Percepção de que doação 2 0,4% 507 99,6%
não prejudica a saúde

AT.3B- Percepção de que doação 4 0,8% 505 99,2%

Atitude
é procedimento médico seguro

com AT.4- Medo de contrair AIDS na 6 1,2% 503 98,8%
relação à doação
doação AT.5A-lmportância dada a 4 0,8% 505 99,2%

beneficios: teste de sangue

AT.5B-lmportância dada a 3 0,6% 506 99,4%
beneficios: lanche

AT.5C-lmportância dada a 1 0,2% 508 99,8%
beneficios: folga no trabalho

AT.6- Motivo pelo qual doou 10 2,0% 499 98,0%
sangue

Média .................................... _._ .._.- .._.... 6,1 1,2% 502,9 98,8%
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Na média das 38 variáveis, houve 6,1 respostas faltantes por variável (num total de

509 questionários aproveitados), o que representa 1,2%. A variável que apresentou maior

número de respostas faltando foi a D.7-Renda mensal (11,6%), o que é compreensível em

virtude de sua natureza algo delicada. A segunda variável com maior quantidade de

respostas faltando (30 respostas faltando) foi a C.3-Principais barreiras para repetir a

doação. A terceira variável que apresentou maior número de respostas faltando foi a C.l-

Número de doações declaradas (5,3%). Nas respostas faltantes de C.l, a não ser por duas

em branco, 3 pessoas responderam que não sabiam e as demais respostas foram pouco

precisas, como "doei muitas vezes", "mais de 10 doações" ou "15 a 20 doações", o que as

tomou inválidas.

A distribuição de respostas faltantes por questionário para as 38 variáveis

mensuradas é apresentada na TABELA 4.3. Verifica-se que houve dois questionários com

7 respostas faltantes, um questionário com 5 e 6 respostas faltando, 4 questionários com 4

respostas faltantes, 8 questionários com 3 respostas faltantes, 30 questionários com 2

respostas faltantes, 109 com apenas 1 resposta faltando e 354 questionários (69,5% do

total) sem nenhuma resposta faltante. Portanto, pode-se assumir que houve apenas oito

respondentes, o que representa 1,6% do total, que não entenderam ou não quiseram

responder uma parte considerável (acima de 10%) dos itens do questionário (4 a 7 valores

faltando). Por outro lado, pode-se assumir também que a grande maioria respondeu

adequadamente a quase todas as variáveis medidas pelo questionário.

TABELA 4.3

Distribuição de Quantidade de Valores Faltantes das Variáveis medidas por
Questionário

Quantidade de Valores Faltando

° 1 2 3 4 5 6 7 Total

Quantidade de
Questionários 354 109 30 8 4 1 1 2 509

Percentual 69,5% 21,4% 5,9% 1,6% 0,8% 0,2% 0,2% 0,4% 100,0%
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4.1.2. Tratamento das Respostas Inválidas ou Faltantes

As respostas faltantes das variáveis D.I-Idade e D.2-Sexo foram completadas

recorrendo-se ao banco de dados das instituições hemoterápicas onde a pesquisa foi

realizada. Não se deu nenhum tratamento aos demais dados demográficos faltantes (D.3 a

D.7).

A falta ou a não validade de respostas em C I-Número de doações declaradas não é

muito problemática para a análise, uma vez que tal dado serve principalmente para a

comparação do número de doações declaradas pelo respondente com o número de doações

registradas nos banco de dados das instituições hemoterápicas onde realizaram a doação.

Assim sendo, também não se realizou nenhum tratamento para os dados faltantes em Ci.

Quanto à variável C2-Tipo de doação, muitas respostas foram invalidadas porque

os respondentes marcaram mais de uma opção. Possivelmente, a formulação da pergunta

("Na sua doação mais recente, por que você doou?") levou-os a explicitarem os motivos

pelos quais doaram. Exemplos de comentários que surgiram nas respostas invalidadas:

"ganhei de Deus meu primeiro :filho,não custa nada dar alegria e esperança a alguém";

"confi.abilidade do hospital (credibilidade)"; ''voluntário''; ''fui convidada por outro

doador"; "doei no AE (SH-lllAE) para repor sangue, pois dôo freqüentemente no Hospital

das Clínicas". Estas respostas, bem como a dos respondentes que assinalaram a alternativa

D ("outros motivos"), foram direcionadas a uma das três categorias da variável C2-Tipo de

doação, de acordo com o comentário feito.

Por ser nominal a variável C3-Principais barreiras para repetir a doação, não foi

dado nenhum tratamento às respostas faltantes. Na codificação, considerou-se "em branco"

como uma categoria de resposta. Da mesma forma foi tratada a variável AT.6-Motivo pelo

qual doou sangue. Às demais variáveis (Ali a AIi 0, AP. i a AP. 7 e AT i a AT 5C) não se

deu nenhumtratamento para respostas faltantes pela falta de alternativa viável para tanto.
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Adotou-se nas análises o procedimento pairwise. Nele, a resposta faltante de uma

variável elimina uma observação ou um questionário da amostra apenas quando tal variável

é utilizada numa determinada análise.

4.1.3. Perfil Demográfico dos Doadores

Foram utilizadas 7 variáveis para caracterizar o perfil demográfico dos

respondentes, que poderão ser utilizadas posteriormente para verificar a representatividade

da amostra na população pesquisada. Na variável: D.2-Sexo, verifica-se que a amostra é

composta por 69% de doadores do sexo masculino e 31% de doadores do sexo feminino.

Com relação à variável D.I-Idade, a amostra segue a distribuição apresentada na

TABELA 4.4 e no GRÁFICO 4.1. Dentre os diversos requisitos para que uma pessoa possa

doar sangue, está a idade. Uma pessoa pode doar dos 18 aos 60 anos. Os valores mínimo e

máximo de D. I encontrados na amostra respeitam tais limites. Se separarmos a amostra em

quatro grupos com o mesmo número de doadores, de acordo com D.i, observamos que os

dois primeiros grupos apresentam intervalos de idade de cerca de 6 anos. Os 25% mais

jovens têm de 18 a 24 anos e os 25% de doadores seguintes, de 24 a 30 anos. Os intervalos

de idade aumentam na segunda metade da amostra: 30 a 40 anos para o terceiro grupo de

doadores e 40 a 59 para o último grupo. Portanto, na amostra, há uma maior concentração

de doadores de faixa etária menor.

TABELA 4.4
Distribuição de Freqüência da Variável "D.l-Idade" (em anos) na Amostra

Casos Valores Quartil

Válidos Faltante Mínimo I Máximo 10 I 20

I 30

509 o 18 anos 59 anos 24 anos 30 anos 40 anos
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GRÁFICO 4.1

Histograma da Variável Del-Idade na Amostra

A distribuição da variável D.3-Escolaridade na amostra está apresentada na

TABELA 4.5. Verifica-se aí uma maior concentração de respondentes com 2° grau

completo ou superior incompleto (cerca de 41%). A freqüência de respondentes com

superior completo (25%) é maior do que a de respondentes com 1° grau incompleto

(14,5%), 1° grau completo ou 2° grau incompleto (14,3%). O grupo com menor freqüência

na amostra é o de respondentes com pós-graduação completa (4,5%).
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TABELA 4.5

Distribuição de Freqüência da Variável "D.3-Escolaridade" na Amostra

Percentual
Percentual

Percentual
Casos Categorias Freqüência do Total

dos Acumulado
Válidos

Válidos 1o grau incompleto 74 14,5 14,6 1,9

1o grau completo ou 2° grau 73 14,3 14,4 9,3
incompleto
20 grau completo ou superior 208 40,9 41,0 51,0
incompleto

Superior completo 129 25,3 25,4 91,5

Pós-graduação completa 23 4,5 4,5 100,0

Subtotal •••••••• 507 99,6 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 2 0,4

Total ........ 261 100,0

A distribuição de freqüência da variável D.4-Número de filhos está apresentada na

TABELA 4.6 e no GRÁFICO 4.2. A amostra apresenta uma grande maioria de

respondentes que não têm filhos (50%). A freqüência vai caindo à medida em que D.4

aumenta. Valores acima de 5 são raros para esta variável na amostra, representando apenas

1,2% do total.
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TABELA 4.6
Distribuição de Freqüência da Variável "DA-Número defilhos" na Amostra

Casos Categorias Freqüência
Percentual do Percentual Percentual

Total Válido Acumulado

Válidos ° 254 49,9 50,2 50,2

1 85 16,7 16,8 67,0

2 92 18,1 18,2 85,2

3 41 8,1 8,1 93,3

4 17 3,3 3,4 96,6

5 11 2,2 2,2 98,8

6 1 0,2 0,2 99,0

7 1 0,2 0,2 99,2

9 2 0,4 0,4 99,6

10 1 0,2 0,2 99,8

12 1 0,2 0,2 100,0

Subtotal •••••••• 506 99,4 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 3 0,6

Total ........ 261 100,0

~~--------------------------------------~

5 6 7 8

200

12

D.4-Número de filhos

GRÁFICO 4.2

Histograma da Variável D.4-Número de Filhos na Amostra
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A variável D.5-Estado civil tem sua distribuição de freqüência apresentada na

TABELA 4.7. Na amostra, as duas maiores freqüências são de solteiros (47,5%) e de

casados ou em união conjugal estável (45%).

TABELA 4.7

Distribuição de Freqüência da Variável "D.5-Estado civil" na Amostra

Percentual Percentual Percentual
Casos Categorias Freqüência Total dos Acumulado

Válidos

Válidos Solteiro 242 47,5 47,6 47,6

Casado ou vivendo como casado 228 44,8 44,9 92,5

Viúvo 5 1,0 1,0 93,5

Separado ou divorciado 33 6,5 6,5. 100,0

Subtotal •••••••• 508 99,8 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 1 0,2

Total ........ 509 100,0

A distribuição de freqüência da sexta variável demográfica, D.6-Profissão ou

ocupação, está apresentada na TABELA 4.8. As respostas para esta variável foram

codificadas conforme as categorias apresentadas na Declaração do Imposto de Renda do

Ministério da Fazenda, acrescentando-se as de "estudantes", "aposentados", "do lar" e

"desempregados". A categoria com maior freqüência na amostra é a de Trabalhadores de

Serviços Diversos (15,3%), seguida pela de Estudantes / estagiários (10%). As categorias

seguintes com maiores freqüências são as de Vendedores e Prestadores de Serviços do

Comércio (9,4%) e Trabalhadores de Serviços Administrativos (9%). As categorias com

maior exigência de especialização formal apresentam freqüências menores na amostra, em

decorrência, talvez, de tais profissionais serem menos numerosos na população como um

todo.
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TABELA 4.8

Distribuição de Freqüência da Variável "Diõ-Profissão ou ocupação" na Amostra
(em ordem decrescente de freqüência)

Categoria Descrição I Freqüência I Percentual

p Trabalhadores de Serviços Diversos 78 15,3%

T Estudante / estagiário 51 10,0%

Q Vendedores e Prestadores de Serviços do Comércio 48 9,4%

O Trabalhadores de Serviços Administrativos 46 9,0%

H Profissionais das Ciências Sociais e Humanas 37 7,3%

R Trabalhadores das Indústrias 36 7,1%

A
Proprietário de empresa ou empregador titulo ou 25 4,9%
Gerentes

E
Profissionais das Ciências Exatas, Físicas e da 25 4,9%
Engenharia

B Aposentado e Do lar 20 3,9%

F Profissionais das Ciências Biológicas, da Saúde e afins 20 3,9%

L
Técnicos de Nível Médio das Ciências Físicas, Químicas, 20 3,9%
Engenharia e afins

J Profissionais do Ensino 18 3,5%

I
Profissionais das Letras, das Artes e da Comunicação e 15 2,9%
Religiosos

N Técnicos de Nível Médio nas Ciências Administrativas 15 2,9%

M
Técnicos de Nível Médio das Ciências Biológicas, 14 2,8%
Bioquímicas, da Saúde e afins

G Profissionais das Ciências Jurídicas 13 2,6%

D Militares 8 1,6%

S Servidor público da administração direta 8 1,6%

U Desempregado 5 1,0%

C Profissão Desconhecida ou Pouco comum 3 0,6%

V Em branco 4 0,8%

Total ..•••• 509 100,0%



91

A última variável demográfica, D.7-Renda mensal familiar, tem sua distribuição na

amostra apresentada na TABELA 4.9 e no GRÁFICO 4.3. Os valores estão expressos em

salários-mínimos. Em setembro de 2001, um salário mínimo equivalia a R$180.

Considerando-se apenas as respostas válidas, metade dos respondentes declarou uma renda

familiar mensal abaixo de 10,27 salários mínimos. O GRÁFICO 4.5 permite visualizar que

valores altos para D. 7 são pouco freqüentes. Ordenando as respostas válidas da amostra de

acordo com D. 7 e dividindo-as em 10 grupos com o mesmo número de elementos, verifica-

se que apenas 10% declarou ter renda mensal familiar acima de 55,56 salários mínimos (~

decil). Neste último grupo são encontrados valores muito altos para D.7, que podem ser

considerados discrepantes em relação ao restante da amostra. Os valores de D. 7 acima de

60 salários mínimos, por exemplo, representam cerca de 6,4% dos casos válidos da

amostra.

TABELA 4.9

Distribuição de Freqüência da Variável "D. Z-Renda Mensal Familiar Bruta" (em
salários mínimos) na Amostra

Casos Valores Quartil

Válidos I Faltantes Mínimo Máximo l° I 2° 3°
I

450 59 0,56 S.m. 361,11 S.m. 4,44 s.m. 10,27 s.m. 27,78 s.m.

Decil

l° 2° 3° 4° 5° 6° r 8° 9°

2,78 s.m. 3,89 s.m. 5,56 s.m. 8,33 s.m.
10,28 13,89 22,22 33,33 55,56
s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.
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GRÁFICO 4.3

Histograma da VariávelD. 7-Renda mensal familiar bruta na Amostra

Vale mencionar que o lllAE é um hospital privado, atendendo em grande parte

pacientes de considerável poder aquisitivo. Assim, cabe observar que a distribuição da

variável D.7-Renda mensal familiar bruta dos respondentes do SH-lllAE se dá numa faixa

maior de valores maior do que a dos respondentes do H-SCMSP, como pode ser verificado

na TABELA 4.10 e no GRÁFICO 4.4. Neste tipo de gráfico - "box-plot" -, cada traço e

bloco representa um quarto da amostra; asteriscos e círculos representam valores

discrepantes.
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TABELA 4.10
Distribuição de Freqüência da Variável "D. Z-Renda Mensal Familiar Bruta" (em

salários mínimos) na Amostra dividida por Instituição Hemoterápica onde o
respondente foi entrevistado

Instituição
Casos Valores Quartil

Hemoterápica
Válidos Faltantes Mínimo Máximo l° 2° I 3°

SH-HIAE 222 39
2,0
S.m.

361,11
S.m.

11,11
s.m.

26,39
s.m.

44,44
s.m.

H-SCMSP 228 20
0,56
S.m.

138,89
s.m.

2,78
s.m.

5,56
s.m.

8,89
s.m.
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GRÁFICO 4.4

Box-plot da Variável D. 7-Renda mensal familiar bruta na Amostra dividida de
acordo com a Instituição Hemoterápica onde o respondente foi entrevistado
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4.1.4. Dados do Histórico Pessoal dos Doadores

As respostas obtidas nas variáveis P.I-Se .ficou internado em hospital e P.2-Se

amigos e familiares já receberam transfusão de sangue estão apresentadas na TABELA

4.11. Em P.I, 40% da amostra declararam já terem sido internados em hospital. Em P.2,

49% da amostra responderam afirmativamente para a questão de amigo próximo ou

familiar já ter recebido uma transfusão de sangue. Em geral, os valores faltantes para P.2

ocorreram quando os doadores desconheciam tal informação - no espaço reservado para

esta questão, estes respondentes escreviam que não sabiam.

TABELA 4.11
Distribuição de Freqüência das Variáveis "Pü-Se ficou internado em hospital" e "P.2-

Se amigos efamiliares já receberam transfusão de sangue" na Amostra

Casos
Casos Válidos

Faltantes Total
Sim Não

Variável Subtotal . I Percentual . I Percentual SubtotalQtidade. dos Válidos Qtidade. dos Válidos

P.l 1 203 40% 305 60% 508 509

P.2 10 256 49% 243 51% 499 509

4.1.5. Variáveis de Comportamento de Doação

Na amostra, considerando apenas as respostas válidas, a variável CI-Número de

doações declaradas segue a distribuição apresentada na TABELA 4.12. Há poucas

ocorrências para valores acima de 30 doações para CI, que representam apenas 1,2% da

amostra. Para facilitar a visualização da distribuição da variável CI, no GRÁFICO 4.5 os

casos acima de 30 doações não foram considerados.
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TABELA 4.12

Distribuição de Freqüência da Variável "C l-Número de Doações Declaradas" na
Amostra

Casos Valores Quartil

Válidos Faltantes Mínimo Máximo 10 20 30

482 27 1 100 1 3 7

1 5
3 7 11 15 19 23 27

Ct-Número de doações declaradas

GRÁFICO 4.5

Histograma da Variável C. l-Número de doações declaradas na Amostra
(sem considerar ocorrências acima de 3Odoações)

Com relação à variável C.2-Tipo de doação, a amostra apresentou a distribuição

apresentada na TABELA 4.13. A freqüência de doações espontâneas (58,9%) é maior que a

de doações de reposição (37,9%). A freqüência de doações convocadas é bem menor

(3,1%). Cabe ressaltar que esta última modalidade de doações é realizada apenas no SH-

HIAE. Duas leituras podem ser feitas a partir destes resultados. A primeira é que realmente
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há uma maior freqüência de doadores espontâneos em comparação aos convocados na

população de doadores das instituições que participaram da pesquisa. A segunda é que

houve um viés na amostra que levou aos resultados obtidos, pois pode ter havido uma

maior parcela de participação no grupo dos doadores espontâneos do que no grupo dos

doadores de reposição. Dados obtidos junto às instituições participantes da pesquisa -

considerando período em que a pesquisa foi aplicada em cada local - revela que a

proporção de doadores espontâneos é realmente mais alta na população pesquisada

(53,3%). Doadores de reposição representaram 44,3% e doadores convocados, 2,4% da

população pesquisada.

TABELA 4.13
Distribuição de Freqüência da Variável "C2-Tipo de Doação" na Amostra

Freqüência Percentual I Pe~l Acumulado

Espontânea 300 58,9 58,9

Reposição 193 37,9 96,9

Convocado 16 3,1 100,0

Total .•_ .... 509 100,0

A terceira variável referente ao comportamento de doação é C.3-PrinCipais

barreiras para repetir a doação, tratando da opinião dos doadores a respeito das principais

dificuldades para realizar uma nova doação de sangue. A pergunta foi aberta e as respostas

foram classificadas posteriormente em 18 categorias. Uma resposta podia mencionar mais

de uma categoria. No total foram 753 menções, incluídas também as respostas em branco

(4%) e as do tipo"Não sei" (2,7%). A categoria com maior número de menções foi a

"Falta de Tempo ou Disponibilidade de Horário" (16,9%) seguida pela de "Medos,

Inseguranças ou Receios" (14,9%), "Acesso aos Locais de Coleta" e "Falta de

Informação ou Preconceito" (ambas com 10,1% das menções). A categoria "Não Há

Dificuldade" foi mencionada 75 vezes (10%). A TABELA 4.14 traz as categorias e o
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número de menções em cada uma delas. O QUADRO 4.1 descreve cada categoria e a

TABELA 4.15, o número de menções por respondentes.

TABELA 4.14
Distribuição de Freqüência da Variável "C3-Principais barreiras para repetir a

doação" na Amostra (em ordem decrescente)

Categoria Nome Menções Percentual
Percentual
Acumulado

D Falta de tempo ou disponibilidade de horário 127 16,9 16,9

A Medos, inseguranças ou receios 112 14,9 31,8

B
Falta de esclarecimento, informação, 76 10,1 41,9
preconceito ou crença

E Dificuldade de acesso ao local de coleta 76 10,1 52,0

G Nenhuma 75 10,0 62,0

H
Falta de vontade, iniciativa, preguiça ou 46 6,1 68,1
acomodação

F Restrições clínicas para doar 37 4,9 73,0

O
Oportunidade, disponibilidade, dificuldade 34 4,5 77,5
de sair do trabalho

S Sem resposta 30 4,0 100,0

C
Falta de divulgação ou convocação de 29 3,9 81,4
doadores

L Falta de motivação ou incentivo 24 3,0 84,4

R Não sabe 21 2,7 96,0

M
Falta de segurança, conforto ou confiança no 14 1,9 86,3
serviço de coleta

I
Por ser desagradável ou má experiência 13 1,7 88,0
anterior

J Falta de consciência 13 1,7 89,7

N Esquecimento 12 1,6 91,3

P
Problemas organizacionais (demora, 10 1,3 92,6
atendimento)

Q Outras barreiras: religiosas, falta de hábito 4 0,7 93,3

Total ............................................................................ 753 100,0
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QUADRO 4.1
Descrição das Categorias Citadas como Barreiras para a Doação de Sangue na

Amostra

Categoria Nome e Descrição Exemplo(s) Literal (is) Perco

Medos, inseguranças ou receios "Acho que é o medo da agulha e o

Tipos de medo: medo de que se doarmos algumas

- genérico vezes temos que fazer para

- por desconhecer o processo sempre.

- da picada da agulha [ ..} "muitas pessoas têm receio
- de pegar AIDS das perguntas que são feitas" 14,9A de contaminação por outras doenças- [ ..} "medo, principalmente pegar
- gerado por crenças (de ter que doar doenças, é o que mais ouço falar:

sempre, de engordar) agulhas contaminadas "- do procedimento ou das perguntas
feitas [ ..} "medo em descobrir alguma

- de descobrir que tem alguma doença doença pelo exame sorologico"
- de passar mal ou de prejudicar a saúde

Falta de esclarecimento, informação,
preconceito ou crença

"As pessoas não têm muita
A falta de acesso à informação a respeito informação sobre a doação, então, 10,1B da doação de sangue (processo, efeitos) ficam com medo ou não sabem
gera preconceitos e crenças em tomo do aonde recorrer. "
assunto e faz com que as pessoas se sintam
inseguras, com medo ou receio de doar.

Falta de divulgação ou convocação de
doadores "Em geral, não há divulgação.
A falta de divulgação na mídia Ninguém sabe onde e como doar. 3,9C (publicidade) ou de comunicação direta As pessoas não têm tempo para
por parte das instituições hemoterápicas. A informar-se. "
falta de divulgação de locais e dos
procedimentos para a doação.

Falta de tempo ou disponibilidade de
"Tempo, muitas pessoas

D trabalham de domingo a domingo 16,9
horário e não têm tempo. "

"As principais dificuldades são
E Dificuldade de acesso ao locaI de coleta principalmente o local de doação e 10,1

a dificuldade de locomoção. "
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QUADRO 4.1 (continuação)
Descrição das Categorias Citadas como Barreiras para a Doação de Sangue na

Amostra

Categoria Nome e Descrição Exemplo(s) Literal(is) Perco

Restrições clínicas para doar "O período de 60 dias entre doações. "

O método de triagem ou os requisitos [ ..} "particularmente tatuagens e

para que uma pessoa possa doar são acupuntura no período de um ano"

F citados como dificuldades para a [. ..} "há muitas restrições (lugares 4,9
doação de sangue: o período para os quais não pode ter viajado, por
obrigatório entre duas doações, exemplo) e perguntas não claras como:
condições de saúde, peso mínimo você já viu um barbeiro? - difícil
exigido conhecê-lo em cidade"

G Nenhuma
"Acho que não há dificuldade, é só vir 10,0
e doar"

"Existe uma inércia das pessoas em
sair de sua rotina e doar sangue não
faz parte da rotina diária de uma
pessoa. "

Falta de vontade, iniciativa, "O brasileiro também é um pouco
H preguiça ou acomodação acomodado, só doa quando realmente

6,1

há necessidade de um parente ou
alguém próximo. "

"Falta de vontade da pessoa. Quem
quiser e tiver saúde, nada impede. "

"Se passar mal a pessoa não gostará

I
Por ser desagradável ou má de doar (por motivos óbvios)." 1,7
experiência anterior "Na vez que doei tive um hematoma. "

Falta de consciência "Consciência que pode doar

J Falta de consciência para a
voluntariamente, não só para amigo ou 1,7

importância da doação de sangue.
parente que estejam precisando. "

[ ..) "fato de não receber nenhum

Falta de motivação ou incentivo incentivo ou recompensa pela doação"

L Falta de motivação e de incentivo (no [ ..] "a motivação que normalmente 3,0

sentido de beneficios para o doador). ocorre quando um pessoa está
necessitada "
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QUADRO 4.1 (continuação)
Descrição das Categorias Citadas como Barreiras para a Doação de Sangue na

Amostra

Categoria Nome e Descrição Exemplo(s) Literal(is) Perco

Falta de segurança, conforto ou "Instituições seguras. Existem

confiança no serviço de coleta poucos locais que passam

M A falta de confiança ou o sentimento de
segurança para o doador. "

1,9
insegurança no serviço hemoterápico e a [ ..} "informação sobre

falta de itens de comodidade para o estacionamento e acesso. Devem

doador. divulgar estas facilidades. "

Esquecimento

N Esquecer de doar, seja devido ao período
"Esquecer de doar, não lembro 1,6

obrigatório entre duas doações
qual deve ser a freqüência. "

consecutivas ou por outro motivo.

Oportunidade, disponibilidade, "O trabalho, mesmo sabendo que

dificuldade de sair do trabalho tenho direito de faltar ao trabalho,

O é dtficil, pois nem sempre nossos 4,5

Falta de disponibilidade ou oportunidade chefes aceitam, isso é o maior
para ir ao serviço hemoterápico. obstáculo para mim. "

"Talvez algumas estruturas

Problemas organizacionais (demora, disponíveis em alguns hospitais da

atendimento)
cidade não sejam convidativos

P
(entenda-se: acesso, falta de 1,3

Problemas no atendimento em serviços capacidade para atender um
hemoterápicos, gerados por questões de número grande de doadores,
organização. ocasionando .filas e conseqüente

demora)"

Q

Outras barreiras: religiosas, falta de
hábito 0,7

Outros tipos de menções.

R Não sabe 2,7

s Sem resposta 4,0
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TABELA 4.15
Quantidade de Menções por Respondente na Variável "C3-Principais Barreiras para

Repetir a Doação" na Amostra

Quantidade de Menções por Freqüência Percentual
Percentual

Respondente Acumulado

sem resposta 30 5,9 5,9

1 294 57,8 63,7

2 133 26,1 89,8

3 46 9,0 98,8

4 5 1,0 99,8

5 1 0,2 100,0

Total ..................... ------ 509 100,0

4.1.6. Variáveis de Avaliação da Instituição Hemoterápica

A avaliação pelo doador da instituição hemoterápica onde se deu a última doação

foi medida pelas variáveis Al.i a Al.I o. Cabe lembrar que foi utilizada uma escala Likert

com 5 posições, indo de 1 como "discordo fortemente" até 5 como "concordo fortemente".

A distribuição de freqüência das respostas das variáveis Al.i a Al.i Oestão nas TABELAS

4.16 a 4.25. Supondo que as variáveis de avaliação da instituição hemoterápica sirvam para

explicar diferenças no comportamento de doadores de sangue da amostra, entende-se que

deve haver uma certa variabilidade nas respostas apresentadas. Por outro lado, se houver

uniformidade nas respostas apresentadas para uma determinada variável, pode-se supor que

esta não seja adequada para diferenciar o comportamento do doador na amostra.
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A TABELA 4.16 mostra que os respondentes que "concordaram" ou "concordaram

fortemente" com a frase apresentada para mensurar a variável Al.i - "O Hemocentro tem

uma excelente reputação" - representam quase 94% das respostas válidas. Assim, é

possível que esta variável não seja adequada para diferenciar os doadores da amostra.

Ainda que o percentual possa ser considerado pequeno, pode haver alguma característica

que diferencie os doadores que "não concordaram e nem discordaram desta frase" (5,4%

das respostas válidas), o que será possível verificar na análisebivariada adiante.

TABELA 4.16

Distribuição de Freqüência da Variável "AI.l- OHemocentro tem uma excelente
reputação" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 ° 0,0 0,0 0,0

2 4 0,8 0,8 0,8

3 27 5,3 5,4 6,2

4 245 48,1 48,6 54,8

5 228 44,8 45,2 100,0

Subtotal ..•••••• 504 99,0 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 5 1,0

Total •••••••• 509 100,0

A TABELA 4.17 mostra que os respondentes que "concordaram" ou "concordaram

fortemente" com a frase apresentada para mensurar a variável Al.2 - "As pessoas que

trabalham no Hemocentro atendem bem, com educação e cortesia, todos os doadores"

representam 99% das respostas válidas. Novamente, é possível que esta variável não seja

adequada para detectar diferenças entre os doadores que compõem a amostra. Ou seja, é
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possível que esta variável não explique ou não exerça influência sobre os aspectos

comportamentais do doador.

TABELA 4.17
Distribuição de Freqüência da Variável "AL2 - As pessoas que trabalham no

Hemocentro atendem bem, com educação e cortesia, todos os doadores" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 ° 0,0 0,0 0,0

2 1 0,2 0,2 0,2

3 4 0,8 0,8 1,0

4 191 37,5 37,7 38,7

5 311 61,1 61,3 100,0

Subtotal •••••••• 507 99,6 100,0

Faltantes Subtotal ••.••.•. 2 0,4

Total •••••••• 509 100,0

A TABELA 4.18 mostra que a maioria dos que responderam a questão referente à

variável AI.3 (66,6%) "concordaram" ou "concordaram fortemente" com a frase

apresentada - "o Hemocentrofica num local de fácil acesso para mim". 21,7% dos

respondentes "discordaram" ou "discordaram fortemente". Logo, o acesso pode representar

um fator que dificulta o retomo de parte dos doadores para novas doações de sangue. É

possível, portanto, que esta variável seja adequada para explicar aspectos do

comportamento de doação dos respondentes que compõem a amostra.



104

TABELA 4.18
Distribuição de Freqüência da Variável "AI3 - O Hemocentro fica num local defácil

acessopara mim" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 25 4,9 4,9 4,9

2 85 16,7 16,8 21,7

3 59 11,6 11,7 33,4

4 203 39,9 40,1 73,5

5 134 26,3 26,5 100,0

Subtotal •••••••. 506 99,4 100,0

Faltantes Subtotal ••••••.. 3 0,6

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.19 mostra que 77% dos que responderam a questão referente à

variável AI.4 "discordaram" ou "discordaram fortemente" com a frase apresentada -

"Demora muito tempo para doar no Hemocentro". 15,9% dos respondentes

"concordaram" ou "concordaram fortemente". Concordar com a frase significa que a

pessoa considera demorado o processo de doação no Hemocentro. Ou seja, esta resposta

pode representar um fator que dificulta o retomo da pessoa para novas doações de sangue.

É possível, portanto, que esta variável seja adequada para explicar aspectos do

comportamento de doação dos respondentes que compõem a amostra.
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TABELA 4.19

Distribuição de Freqüência da Variável "AIA - Demora muito tempo para doar no
Hemocentro" na Amostra

Casos Posição Freqüência Percentual do Percentual dos Percentual
Total Válidos Acumulado

Válidos 1 163 32,0 32,3 32,3

2 226 44,4 44,8 77,0

3 36 7,1 7,1 84,2

4 56 11,0 11,1 95,2

5 24 4,7 4,8 100,0

Subtotal •••••••• 505 99,2 100,0

Faltantes Subtotal •••••..• 4 0,8

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.20 mostra que os respondentes que "concordam" ou "concordam

fortemente" com a frase apresentada para mensurar a variável AI. 5 - "as instalações do

Hemocentro são limpas e estão em boas condições" - representam 98,8% das respostas

válidas. É possível que esta variável não seja adequada para detectar diferenças entre os

doadores que compõem a amostra, pois quase todos os respondentes apresentaram a mesma

opinião a respeito da frase. Ou seja, é possível que esta variável não explique ou não exerça

influência sobre os aspectos comportamentais do doador.
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TABELA 4.20
Distribuição de Freqüência da Variável "ALS - As instalações do Hemocentro são

limpas e estão em boas condições" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 3 0,6 0,6 0,6

2 1 0,2 0,2 0,8

3 2 0,4 0,4 1,2

4 178 35,0 35,0 36,2

5 324 63,7 63,8 100,0

Subtotal •••••••• 508 99,8 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 1 0,2

Total •••••••• 509 100,0

A TABELA 4.21 mostra que 73,4% dos que responderam a questão referente à

variável Al.6 "discordaram" ou "discordaram fortemente" da frase apresentada - CiOS

horários de atendimento do Hemocentro não são convenientes para mim ". A discordância

com a frase significa que os doadores consideram os horários de atendimento do

Hemocentro convenientes para eles. Por outro lado, 16,8% dos respondentes que avaliaram

esta frase concordaram ou concordaram fortemente. Isto pode significaque, para as pessoas

que concordaram com a frase, os horários de atendimento podem representar uma

dificuldade para que elas voltem a doar sangue. Assim, é possível que esta variável seja

adequada para diferenciar o comportamento dos doadores da amostra.
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TABELA 4.21
Distribuição de Freqüência da Variável "AI. 6 - Os horários de atendimento do

Hemocentro não são convenientes para mim" na Amostra

Casos Posição Freqüência Percentual do Percentual dos Percentual
Total Válidos Acumulado

Válidos 1 127 25,0 25,0 25,0

2 245 48,1 48,3 73,4

3 50 9,8 9,9 83,2

4 50 9,8 9,9 93,1

5 35 6,9 6,9 100,0

Subtotal .••••••• 507 99,6 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 2 0,4

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.22 mostra que 87,7% das pessoas que responderam esta questão,

referente à variável AI. 7, "discordaram" ou "discordaram fortemente" da frase apresentada

_ "no atendimento do Hemocentro algumas orientações e informações não ficaram

claras". Isto significa que, para estas pessoas, todas as orientações e informações dadas no

atendimento do Hemocentro ficaram claras. Por outro lado, 9,8% dos respondentes que

avaliaram a frase "concordaram" ou "concordaram fortemente". A variável AI. 7, portanto,

pode ser adequada para diferenciar o comportamento dos doadores. Se os doadores

consideraram que algumas informações e orientações dadas não ficaram claras, pode ser

que eles tenham ficados insatisfeitos e isto pode influenciá-los negativamente para realizar

novas doações no futuro.
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TABELA 4.22
Distribuição de Freqüência da Variável "AI. 7- No atendimento do Hemocentro

algumas orientações e informações não ficaram claras" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 192 .37,7 38,1 38,1

2 250 49,1 49,6 87,7

3 12 2,4 2,4 90,1

4 29 5,7 5,8 95,8

5 21 4,1 4,2 100,0

Subtotal •••••••• 504 99,0 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 5 1,0

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.23 mostra que das pessoas que avaliaram a frase apresentada para

mensurar a variável Al.8 - "toda a equipe de atendimento do Hemocentro apresentou uma

postura profissional", 98% "concordaram" ou "concordaram fortemente" com a frase. Isto

significa que quase todos os que responderam esta questão consideraram que a equipe de

atendimento do Hemocentro apresentou uma postura profissional. Assim, esta variável

pode não ser adequada para diferenciar os respondentes com relação ao seu comportamento

de doação.
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TABELA 4.23
Distribuição de Freqüência da Variável "AL8 - Toda a equipe de atendimento do

Hemocentro apresentou uma postura profissional" na Amostra

Casos Posição Freqüência Percentualdo Percentualdos Percentual
Total Válidos Acumulado

Válidos 1 O 0,0 0,0 0,0

2 4 0,8 0,8 0,8

3 6 1,2 1,2 2,0

4 217 42,6 42,7 44,7

5 281 55,2 55,3 100,0

SubtotaI •••••••• 508 99,8 100,0

Faltantes SubtotaI •••••••• 1 0,2

Total •••••••• 509 100,0

A TABELA 4.24 mostra que 97,4% dos que responderam esta questão

"concordaram" ou "concordaram fortemente" com a frase apresentada para mensurar a

variável AI.9 - "fiquei muito satisfeito com o desempenho técnico da equipe de coleta do

Hemocentro". Isto significa que estas pessoas ficaram satisfeitas com o desempenho

técnico da equipe de coleta do Hemocentro onde realizaram a doação. Assim, é bem

possível que esta variável não seja adequada para diferenciar os comportamentos dos

doadores da amostra.
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TABELA 4.24

Distribuição de Freqüência da Variável "AL 9 - Fiquei muito satisfeito com o
desempenho técnico da equipe de coleta do Hemocentro" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 1 0,2 0,2 0,2

2 4 0,8 0,8 1,0

3 8 1,6 1,6 2,6

4 189 37,1 37,2 39,8

5 306 60,1 60,2 100,0

Subtotal •••••••• 508 99,8 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 1 0,2

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.25 mostra que 85,4% dos doadores que opinaram a respeito da frase

apresentada para mensurar a variável AI. I O - "não gostei do lanche oferecido pelo

Hemocentro" - "discordaram" ou "discordaram fortemente". Discordar da frase significa

que a pessoa gostou do lanche oferecido pelo Hemocentro onde doou sangue. 7,6% dos

respondentes que avaliaram esta frase "concordaram" ou "concordaram fortemente" e 6,90/0

"não concordaram e nem discordaram". Assim é possível que esta variável seja adequada

para diferenciar os doadores quanto ao seu comportamento. O fato de uma pessoa não ter

gostado do lanche oferecido pode ser um fator desfavorável para que ela volte a doar

sangue.
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TABELA 4.25

Distribuição de Freqüência da Variável AL1 O- "Não gostei do lanche oferecido pelo
Hemocentro" na Amostra

Casos Posição Freqüência Percentual do Percentual dos Percentual
Total Válidos Acumulado

Válidos 1 205 40,3 40,4 40,4

2 228 44,8 45,0 85,4

3 35 6,9 6,9 92,3

4 20 3,9 3,9 96,3

5 19 3,7 3,7 100,0

Subtotal •••••••• 507 99,6 100,0

Faltantes Subtotal ••••.••• 2 0,4

Total .....•.. 509 100,0

Portanto, de todas as variáveis do bloco de avaliação da instituição hemoterápica, as

variáveis que parecem ser adequadas para diferenciar o comportamento dos doadores, por

apresentarem certa variabilidade nas respostas apresentadas pelos doadores, são AI. 3-

Conveniência da localização, AI.4-Tempo de espera, AI.6-Conveniência dos horários de

atendimento, AI.7-Clareza nas orientações e informações dadas e AI. lO-Satisfação com o

lanche oferecido pela instituição. Para as demais variáveis - AJ.l-Reputação da instituição

hemoterápica, Al.2-Cortesia da equipe, AI.5-Apresentação das instalações, AI.8-

Profissionalismo no atendimento e AI.9-Desempenho técnico na coleta - os respondentes

apresentaram respostas bem parecidas, podendo significar que estas variáveis não

influenciem seus comportamentos de doação de sangue.
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4.1.7. Variáveis de Avaliação do Processo de Doação

A avaliação do processo de doação pelos respondentes foi feita com as variáveis

AP.l a AP. 7. Da mesma forma que as variáveis do bloco anterior, sobre a avaliação da

instituição hemoterápica, para as variáveis AP.4 a AP. 7 foi utilizada uma escala Likert com

5 posições, indo de "discordo fortemente" até "concordo fortemente". As variáveis AP. 1 a

AP.3 apresentaram categorias para resposta, seguindo o modelo do questionário original de

onde estas variáveis foram retiradas (THOMSON et al., 1998). A distribuição de freqüência

das variáveis AP. 1 a AP. 7 estão nas TABELAS 4.26 a 4.32. Novamente, supondo que as

variáveis de avaliação do processo de doação sirvam para explicar diferenças no

comportamento de doadores de sangue da amostra, entende-se que deve haver alguma

variabilidade nas respostas apresentadas. Por outro lado, se houver uniformidade nas

respostas apresentadas para uma determinada variável, ela não deve ser adequada para

diferenciar o comportamento do doador na amostra.

A TABELA 4.26 mostra que a grande maioria (90,1%) dos que responderam a

questão referente à variável AP.l-Grau de constrangimento na entrevista clínica não

consideraram constrangedoras as perguntas na entrevista clinica. 9,3% já as consideraram

"um pouco constrangedoras". Assim, AP. 1 pode ser uma variável adequada para explicar o

comportamento dos doadores da amostra. Se a pessoa se sentiu constrangida na entrevista,

ela pode considerá-la uma experiência desagradável, o que pode influenciar negativamente

sua decisão sobre futuras doações.
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TABELA 4.26

Distribuição de Freqüência da Variável ''AP.l - Grau de Constrangimento na
Entrevista Clínica" na Amostra

Casos Categorias Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos
Muito 3 0,6 0,6 0,6
constrangedoras

Um pouco 47 9,2 9,3 9,9
constrangedoras

Nada 456 89,6 90,1 100,0
constrangedoras

Subtotal •••.•••• 506 99,4 100,0

Faltantes Subtotal •••••..• 3 0,6

Total ...... _ 509 100,0

A TABELA 4.27 mostra que a maioria dos que responderam a questão relativa à

variável AP.2-Adequação do local da entrevista quanto àprivacidade consideraram "muito

adequado" o local da entrevista clínica em termos de privacidade. Os 8,1% que não ficaram

satisfeitos com a privacidade do local da entrevista clínica podem considerar este fator

como uma experiência desagradável, que pode influenciá-los negativamente na decisão de

realizar novas doações. Logo, a variável AP.2 pode ser adequada para diferenciar o

comportamento dos doadores da amostra.
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TABELA 4.27

Distribuição de Freqüência da Variável "AP.2 - Adequação do Local da Entrevista
Quanto à Privacidade" na Amostra

Casos Categorias Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos Muito adequado 465 91,4 91,9 91,9

Mais ou menos 33 6,5 6,5 98,4
adequado

Muito inadequado 8 1,6 1,6 100,0

Subtotal •••••••• 506 99,4 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 3 0,6

Total •••••••• 509 100,0

A TABELA 4.28 mostra a distribuição da variável AP.3-Duração da última doação.

Um pouco mais da metade dos que responderam foram atendidos num período de 30

minutos a uma hora. A variável AP.3 pode ou não influenciar a decisão de realizar novas

doações de sangue dependendo da percepção do doador. O atendimento ter levado mais de

uma hora e, ainda assim, o doador considerar que não demorou muito. AP.3, portanto, pode

ser adequada para diferenciar o comportamento de doadores se apresentar relação com a

variável AI.4-Tempo de espera, do bloco de avaliação da instituição hemoterápica. No

entanto, se a relação entre as duas variáveis for verificada, pode ocorrer uma redundância

de dados, ou seja, as duas variáveis podem trazer a mesma informação a respeito do doador

(colinearidade). Isto levaria à utilização de apenas uma das variáveis.
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TABELA 4.28
Distribuição de Freqüência da Variável "AP.3 - Duração da Última Doação" na

Amostra

Casos Categorias Freqüência Percentual do Percentual Percentual
Total dos Válidos Acumulado

Válidos Mais de 1 hora 148 29,1 29,7 29,7

De 30 minutos a 1 hora 261 51,3 52,3 82,0

Menos de 30 minutos 90 17,7 18,0 100,0

Subtotal ••••.••• 499 98,0 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 10 2,0

Total ..... _. 509 100,0

A TABELA 4.29 mostra que 85,2% dos que responderam a questão referente à

variável AP.4 "discordaram" ou "discordaram fortemente" da frase apresentada - "durante

a doação, senti dor". Discordar da frase significa que o respondente não sentiu dor na

doação de sangue. 7,9% dos que responderam "concordaram" ou "concordaram

fortemente" com a frase. Esta resposta pode indicar que estes doadores apresentarão menor

probabilidade de voltar a doar, porque o fato de sentir dor pode significar que a doação de

sangue é uma experiência desagradável para eles. Assim, AP.4 pode ser uma variável

adequada para diferenciar o comportamento dos doadores.
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TABELA 4.29

Distribuição de Freqüência da Variável "AP.4 - Durante a doação, senti dor" na
Amostra

Casos Posição Freqüência Percentual do Percentual dos Percentual
Total Válidos Acumulado

Válidos 1 160 31,4 31,6 31,6

2 272 53,4 53,6 85,2

3 35 6,9 6,9 92,1

4 33 6,5 6,5 98,6

5 7 1,4 1,4 100,0

Subtotal •••••••• 507 99,6 100,0 ..
Faltantes Subtotal •••••••• 2 0,4

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.30 mostra que 95,5% dos doadores da amostra que avaliaram a

questão referente à AP.5 "concordaram" ou "concordaram fortemente" com a frase

apresentada para mensurar esta variável - "fiquei confortável durante a doação".

Concordar com a frase desta questão significa que o respondente se sentiu confortável

durante a doação de sangue. O percentual dos que "discordaram" ou "não concordaram e

nem discordaram" da frase pode ser considerado pequeno (4,5%). Assim, a variável AP.5

pode não ser adequada para diferenciar o comportamento dos doadores.
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TABELA 4.30
Distribuição de Freqüência da Variável "AP.5 - Fiquei confortável durante a doação"

na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 O 0,0 0,0 0,0

2 10 2,0 2,0 2,0

3 13 2,6 2,6 4,5

4 255 50,1 50,1 54,6

5 231 45,4 45,4 100,0

Subtotal •••••••• 509 100,0 100,0

Fahantes Subtotal •••••••• O 0,0

Total •••••••• 509 100,0

A TABELA 4.31 mostra que 69,4% dos que avaliaram a frase apresentada para

mensurar a variável AP. 6 - "na hora de doar sangue fiquei apreensivo, ansioso, aflito" -

"discordaram" ou "discordaram fortemente". A discordância significa que o respondente

não se sentiu apreensivo, ansioso ou aflito na doação. Por outro lado, 20,9% "concordaram"

ou "concordaram fortemente" com a frase, significando que para estes a doação de sangue

pode ser uma experiência desagradável. Isto pode significar que esta variável pode

representar uma influência negativa para que estes doadores voltem a doar sangue.

Portanto, a variável AP.6 pode ser adequada para diferenciar o comportamento dos

doadores da amostra.
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TABELA 4.31
Distribuição de Freqüência da Variável "AP.6 - Na hora de doar sanguefiquei

apreensivo, ansioso, aflito" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 129 25,3 25,6 25,6

2 221 43,4 43,8 69,4

3 49 9,6 9,7 79,2

4 86 16,9 17,1 96,2

5 19 3,7 3,8 100,0

Subtotal .•.••••. 504 99,0 100,0

Faltantes Subtotal •••••••. 5 1,0

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.32 mostra que 93,1% dos respondentes que avaliaram a frase

utilizada para mensurar a variável AP. 7 - "ao doar sangue, senti tontura ou enjôo" -

"discordaram" ou "discordaram fortemente", o que significa que estes doadores não

sentiram tontura ou enjôo na doação de sangue. Para os 5% que "concordaram" ou

"concordaram fortemente" com a frase, a doação de sangue pode ter representado uma

experiência desagradável. Isto pode reduzir a probabilidade destes doadores realizarem

novas doações, com a variável AP. 7 representando uma influência negativa nas suas

decisões.
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TABELA 4.32
Distribuição de Freqüência da Variável "AP. 7 - Ao doar sangue, senti tontura ou

enjôo" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 241 47,3 47,6 47,6

2 230 45,2 45,5 93,1

3 10 2,0 2,0 95,1

4 15 2,9 3,0 98,0

5 10 2,0 2,0 100,0

Subtotal •••.•••• 506 99,4 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 3 0,6

Total .•...... 509 100,0

Portanto, das variáveis do bloco de avaliação do processo de doação, as que podem

ser adequadas para diferenciar o comportamento dos doadores da amostra são AP. l-Grau
de constrangimento na entrevista clínica, AP.2-Adequação do local da entrevista clínica

quanto à privacidade, AP.3-Duração da última doação, AP.4-Dor causada pela

experiência de doar, AP.6-Ansiedade causada pela experiência de doar e AP. 7-Tontura ou

náusea na experiência de doar.

4.1.8. Variáveis de Atitude com Relação à Doação de Sangue

A avaliação da atitude com relação à doação de sangue foi feita com as variáveis

AT.l a AT.5. Cabe observar que a variável AT.3-Percepção de que a doação é um

procedimento médico seguro foi desdobrada em duas: a) AT.3A-Percepção de que a
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doação não prejudica a saúde e b) AT.3B-Percepção de que a doação de sangue é um

procedimento médico seguro. Também a variável AT.5-Importância atribuída a benefícios

foi desdobrada, delimitando três beneficios diferentes: a) AT.5A, teste de sangue; b) AT.5B,

lanche oferecido; c) AT.5C, folga no trabalho. Da mesma forma que as variáveis AI.l a

AI.lO e AP.4 a AP. 7, para as variáveis deste bloco foi utilizada uma escala Likert com 5

posições, indo de "discordo fortemente" até "concordo fortemente". A distribuição de

freqüência das variáveis AT.l a AT.5C estão nas TABELAS 4.33 a 4.40. Novamente,

supondo que as variáveis de atitude com relação à doação de sangue sirvam para explicar

diferenças no comportamento de doadores de sangue da amostra, entende-se que deve

haver alguma variabilidade nas respostas apresentadas. Por outro lado, se houver

uniformidade nas respostas apresentadas para uma determinada variável, esta não deve ser

adequada para diferenciar o comportamento do doador na amostra.

A TABELA 4.33 mostra que 98,1% dos respondentes "concordaram" ou

"concordaram fortemente" com a frase apresentada para mensurar a variável A T.1 - "sinto-

me satisfeito, como ser humano, por ter doado sangue". A concordância significa que o

respondente sente-se satisfeito, como ser humano, por ter doado sangue. O percentual dos

que "discordaram" ou "discordaram fortemente" é muito pequeno (0,8% da amostra). Isto

leva a crer que a variável A T.1 pode não ser adequada para diferenciar o comportamento

dos doadores da amostra.
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TABELA 4.33

Distribuição de Freqüência da Variável "AT.l - Sinto-me satisfeito, como ser humano,
por ter doado sangue" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 1 0,2 0,2 0,2

2 3 0,6 0,6 0,8

3 6 1,2 1,2 2,0

4 174 34,2 34,2 36,1

5 325 63,9 63,9 100,0

Subtotal .....•.. 509 100,0 100,0

Faltantes Subtotal ••••••.. ° 0,0

Total ..•..... 509 100,0

A TABELA 4.34 mostra que 93% dos doadores que responderam a questão

referente à variável AT.2 "concordaram" ou "concordaram fortemente" com a frase

apresentada - "não tenho medo de doar sangue". Isto significa que a grande maioria não

tem medo de doar sangue. Embora não tenha sido quantificado nas entrevistas realizadas

pela autora desta dissertação, houve respondentes doando sangue pela primeira vez que

concordaram com a frase e que comentaram que após a doação não sentiam mais medo,

pois só então souberam como era o processo. Para os 4,9% dos que responderam que

"discordaram" ou "discordaram fortemente" da frase apresentada a variável A T.2 pode

representar uma influência negativa para a realização de futuras doações. No entanto, não

necessariamente A T. 2 é uma variável adequada para diferenciar o comportamento dos

doadores, pois o número de respondentes que discordaram da frase pode ser considerado

pequeno.
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TABELA 4.34

Distribuição de Freqüência da Variável "AT.2 - Não tenho medo de doar sangue" na
Amostra

Casos Posição Freqüência Percentual do Percentual dos Percentual
Total Válidos Acumulado

Válidos 1 8 1,6 1,6 1,6

2 17 3,3 3,3 4,9

3 10 2,0 2,0 6,9

4 210 41,3 41,3 48,2

5 263 51,7 51,8 100,0

Subtotal •••••••• 508 99,8 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 1 0,2

Total •••••.•• 509 100,0

A TABELA 4.35 mostra que 97,9% dos doadores que responderam a questão

referente à variável A T. 3A "concordaram" ou "concordaram fortemente" com a :frase

apresentada - lia doação de sangue não prejudica a minha saúde". Concordar com a :frase

significa que o respondente acha que a doação de sangue não prejudica sua saúde. O alto

percentual de respostas concordantes pode significar que a variável A T. 3A não é adequada

para diferenciar o comportamento dos doadores da amostra. O percentual dos que deram

outras respostas é pequeno e isto pode significar que esta variável não é importante para

determinar o comportamento futuro dos respondentes com relação à doação de sangue.
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TABELA 4.35

Distribuição de Freqüência da Variável "AT.3A -A doação de sangue não prejudica a
minha saúde" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 3 0,6 0,6 0,6

2 6 1,2 1,2 1,8

3 2 0,4 0,4 2,2

4 191 37,5 37,7 39,8

5 305 59,9 60,2 100,0

Subtotal •••••••• 507 99,6 100,0

Faltantes Subtotal •••••••. 2 0,4

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.36 mostra que 93,9% dos respondentes que avaliaram a frase

apresentada para mensurar a variável A T.3B - tia doação de sangue é um procedimento

médico seguro" - "concordaram" ou "concordaram fortemente". Isto significa que estes

doadores consideram a doação de sangue um procedimento médico seguro: O percentual de

respondentes que "discordaram" ou "discordaram fortemente da frase" (2%) pode ser

considerado pequeno. No entanto, a proporção de respondentes que "não concordaram e

nem discordaram" da frase traz dúvidas se a variável A T.3B pode realmente não ser

importante para diferenciar o comportamento dos doadores. Embora proporcionalmente

pequeno, estas respostas podem estar relacionadas a alguma caracteristica comportamental

do doador.
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TABELA 4.36

Distribuição de Freqüência da Variável "AT.3B - A doação de sangue é um
procedimento médico seguro" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 2 0,4 0,4 0,4

2 8 1,6 1,6 2,0

3 21 4,1 4,2 6,1

4 212 41,7 42,0 48,1

5 262 51,5 51,9 100,0

Subtotal •••••••• 505 99,2 100,0

Faltantes Subtotal •••••••. 4 0,8

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.37 mostra que 81,5% dos doadores que responderam a questão

referente à variável A T. 4 "discordaram" ou "discordaram fortemente" da frase apresentada

_ "tenho medo de pegar AIDS ao doar sangue". A discordância significa que o

respondente não tem medo de pegar AIDS ao doar sangue. Doadores que "concordaram"

ou "concordaram fortemente" com a frase representaram 13,6% das respostas válidas para

esta questão. O medo de pegar AIDS pode representar uma influência negativa na decisão

da pessoa doar novamente. Assim, a variável A T. 4 pode ser adequada para diferenciar o

comportamento dos doadores de sangue da amostra.
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TABELA 4.37
Distribuição de Freqüência da Variável "ATA - Tenho medo depegar AIDS ao doar

sangue" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 240 47,2 47,7 47,7

2 170 33,4 33,8 81,5

3 25 4,9 5,0 86,5

4 39 7,7 7,8 94,2

5 29 5,7 5,8 100,0

Subtotal •••••••• 503 98,8 100,0

Faltantes Subtotal •••..... 6 1,2

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.38 mostra que 69,7% das pessoas que responderam a questão

referente à variável AT.5A "concordaram" ou "concordaram fortemente" com a frase

apresentada - "eu doaria mesmo se eu não tivesse o resultado do teste de sangue".

Concordar com a frase significaque o respondente doaria sangue mesmo se ele não tivesse

acesso ao resultado do teste de sangue. Por outro lado, 24,2% dos respondentes

"discordaram" ou "discordaram fortemente" desta frase. Isto pode indicar que, para estes

respondentes, o teste de sangue é um fator que os leva a doar. A motivação externa para

doar pode representar um comprometimento menor com a doação de sangue. Assim, a

variável AT.5A pode ser adequada para diferenciar o comportamento dos doadores da

amostra.
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TABELA 4.38

Distribuição de Freqüência da Variável "AT.5A - Eu doaria mesmo se eu não tivesse o
resultado do teste de sangue" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 51 10,0 10,1 10,1

2 71 13,9 14,1 24,2

3 31 6,1 6,1 30,3

4 188 36,9 37,2 67,5

5 164 32,2 32,5 100,0

Subtotal •••••••• 505 99,2 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 4 0,8

Total •••••••• 509 100,0

A TABELA 4.39 mostra que 89,3% das pessoas que avaliaram a frase apresentada

para mensurar a variável AT.5B - "eu doaria mesmo se o lanche não fosse oferecido" -

"concordaram" ou "concordaram fortemente". Concordar com a frase significa que a

pessoa doaria sangue mesmo se o lanche não fosse oferecido. Por outro lado, 7,3%

"discordaram" ou "discordaram fortemente" da frase. Isto pode significar que o lanche

pode representar um fator que incentiva algumas pessoas a doarem sangue. As observações

feitas para a variável AT.5A podem ser repetidas aqui. A motivação externa pode significar

um menor comprometimento da pessoa com a doação de sangue. Assim, a variável AT.5B

pode ser adequada para diferenciar o comportamento dos doadores da amostra.
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TABELA 4.39
Distribuição de Freqüência da Variável "AT.5B - Eu doaria mesmo se o lanche não

fosse oferecido" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 18 3,5 3,6 3,6

2 19 3,7 3,8 7,3

3 17 3,3 3,4 10,7

4 219 43,0 43,3 54,0

5 233 45,8 46,0 100,0

Subtotal •••••••• 506 99,4 100,0

Faltantes Subtotal •••••••• 3 0,6

Total ........ 509 100,0

A TABELA 4.40 mostra que 90,8% dos que avaliaram a questão referente à

variável AT.5C "discordaram" ou "discordaram fortemente" da frase apresentada - "vim

doar para ter um dia de folga no trabalho". Isto significaque estas pessoas não foram doar

para ter direito a um dia de folga no trabalho. Por outro lado, 4,5% dos respondentes

"concordaram" ou "concordaram fortemente" com esta frase. Embora em pequena

proporção, estas pessoas podem apresentar características específicas, o que poderia tomar

a variávelAT.5C adequada para diferenciar o comportamento dos doadores da amostra.
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TABELA 4.40
Distribuição de Freqüência da Variável "AT.5C - Vim doarpara ter um dia defolga no

trabalho" na Amostra

Casos Posição Freqüência
Percentual do Percentual dos Percentual

Total Válidos Acumulado

Válidos 1 320 62,9 63,0 63,0

2 141 27,7 27,8 90,8

3 24 4,7 4,7 95,5

4 18 3,5 3,5 99,0

5 5 1,0 1,0 100,0

Subtotal •••••••• 508 99,8 100,0

Faltantes Subtotal ••~••••• 1 0,2

Total ........ 509 100,0

Para mensurar a variável AT.6-Motivo pelo qual doou sangue os respondentes

completaram a frase "eu doei sangue porque ... ". As respostas foram classificadas em 23

categorias, como mostrado no QUADRO 4.2. Uma resposta podia mencionar mais de uma

categoria, assim, o total foi de 697 menções, como mostrado na TABELA 4.41. A categoria

de A T.6 com maior número de menções foi ''Ajudar as pessoas / salvar vidas' (21,5% das

menções), seguida pelas categorias ''Amor à vida / solidariedade" (10,8%), "Reposição /

para ajudar um amigo" (10,6%) e "Todos deveriamfazer / tem gente queprecisa" (10,5%).

A TABELA 4.42 apresenta o número de menções por resposta para a variável A T. 6.
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QUADRO 4.2

Descrição das Categorias citadas como Motivos para a Doação de Sangue na Amostra

Categoria PercoNome Exemplo(s) Literal(is)

A
Incentivo de familiar ou
amigo

"Meu pai é doador, tenho amigos que doam
também efiquei interessado em doar. "

0,9

B Teste de sangue [. ..} "e saber o resultado do teste de sangue" 1,6

C Ajudar as pessoas ou
Salvar vidas

[. ..} "salvar vidas que necessitam do meu
sangue"

21,5

D
Consciência da falta de
sangue nos hospitais

"Entendo a carência que os bancos de sangue
estão passando. "

1,0

E
Todos deveriam fazer ou
Tem gente que precisa

"Deveria ser obrigação de qualquer cidadão
saudável. "
"Porque muitas pessoas precisam de sangue. "

10,5

F Motivos religiosos "Porque sou cristão. " 1,3

G
Faz bem para mim e para
os outros

"Só traz beneficios para todos. "
"Estava com o sangue grosso e para melhorar a
saúde. "

1,7

H
Retribuição porque
algum dia a pessoa ou
alguém próximo precisou

"Com isso posso estar salvando vidas, como um
dia salvaram a da minha avó, posso dizer que é
o mínimo que tenho a fazer. "

1,3

I
Amor à vida ou
Solidariedade

"Doar sangue é um ato de vida e um ato de

solidariedade. "
10,8

J
Tenho saúde ou Para
compartilhar com quem
não tem

[. ..} "tenho saúde e estou colaborando para que
os pacientes que necessitam de sangue também a
tenham"

3,3
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QUADRO 4.2 (continuação)

Descrição das Categorias citadas como Motivos para a Doação de Sangue na Amostra

Categoria Nome Exemplo(s) Literal(is) Perco

L Um dia posso precisar
[ ..} " se um dia eu precisar de uma transfusão, 3,3
espero ter a ajuda do próximo"

M Não custa nada [ ..} "e não me custa nada ajudar quem precisa" 4,7

N
Sou doador I Assumi "Sempre dôo, sou doador e tem que doar. " 1,4
compromisso

o Reposição I Para ajudar
um amigo ou parente

"Um familiar precisou e o banco de sangue
pediu para doar. "

10,6

P Sinto-me bem I sinto-me
útil

"Me fez sentir bem perante a outros. " 5,0

Q Cidadania "Doar também é cidadania. " 0,6

R
Oportunidade I Estava [ ..} "e estava no hospital (por outro motivo) e 1,4
por aqui resolvi fazer uma doação"

S
Sinto-me humano I É um "Me senti melhor como ser humano. " 3,4
ato humanitário

T
Gosto, quis ou senti "Senti vontade de doar. " 6,2
vontade

U
Gosto de ajudar I Sinto- "Me sinto bem em ajudar ... " 7,6
me bem ajudando

V Influência da mídia
"Sensibilizei-me com entrevista na Rádio 0,4
Bandeirantes, com um médico. "

Outros motivos: criei
X coragem, gosto do 0,6

atendimento, atestado

Z Sem resposta 1,4
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TABELA 4.41

Distribuição de Freqüência da Variável AT. 6 - Motivo pelo qual Doou Sangue na
Amostra (em ordem decrescente)

Categoria Nome Menções Percentual
Percentual
Acumulado

C Ajudar as pessoas / salvar vidas 150 21,5 21,5

I Amor à vida / solidariedade 75 10,8 32,3

O Reposição / para ajudar um amigo ou parente 74 10,6 42,9

E Todos deveriam fazer / tem gente que precisa 73 10,5 53,4

U Gosto de ajudar / sinto-me bem ajudando 53 7,6 61,0

T Gosto, quis ou senti vontade 43 6,2 67,2

P Sinto-me bem / sinto-me útil 35 5,0 72,2

'M Não custa nada . 33 4,7 76,9

S Sinto-me humano / é um ato humanitário 24 3,4 80,3

J Tenho saúde / compartilho com quem não tem 23 3,3 83,6

L Um dia posso precisar 19 2,7 86,3

G Faz bem para mim e para os outros 12 1,7 88,0

B Teste de sangue 11 1,6 89,6

N Sou doador / assumi compromisso 10 1,4 91,0

R Oportunidade / estava por aqui 10 1,4 92,4

Z Sem resposta 10 1,4 100,0

F Motivos religiosos 9 1,3 93,7

H
Retribuição porque algum dia a pessoa ou alguém 9 1,3 95,0
próximo precisou

D Consciência da falta de sangue nos hospitais 7 1,0 96,0

A Incentivo de familiar ou amigo 6 0,9 96,9

Q Cidadania 4 0,6 97,6

V Influência da mídia 3 0,4 98,0

X
Outros motivos: criei coragem, gosto do 4 0,6 98,6
atendimento, atestado

Total •.•••••• 697 100,0
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TABELA 4. 42
Quantidade de Menções por Respondente na Variável "AT. 6 - Motivo pelo qual Doou

Sangue" na Amostra

Quantidade de Menções por Freqüência Percentual
Percentual

Respondente Acumulado

sem resposta 10 2,0 2,0

1 339 66,6 68,6

2 134 26,3 94,9

3 24 4,7 99,6

4 2 0,4 100,0

Total•..... 509 100,0

4.1.9. Variáveis Resposta: Freqüência e Qualificação da Doação

Nesta seção serão apresentados os resultados univariados obtidos na amostra para as

variáveis resposta, isto é, R l-Freqüência de doação e R2-Qualificação da doação.

a) Freqüência de Doação

A variável R l-Freqüência de doação foi medida a partir de dados fornecidos pelas

instituições hemoterápicas. Para esta variável foram considerados apenas os respondentes

que doaram mais de uma vez e os que doaram uma vez e não retornaram dentro de 18

meses. Assim, o tamanho da amostra para a variável RI deveria ser de 398 doadores,

conforme cálculos a seguir. Quando a variável C. l-Número de doações declaradas é igual

a um entende-se que a pessoa doou apenas uma vez na vida.
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Tamanho da Amostra Total (n) 509

(-) Respondentes que doaram uma vez na vida (C.l = 1) - 121

(+) Respondentes que doaram uma vez na vida (C. 1 = 1) e
não retornaram dentro de período de 18 meses + 10

Tamanho da Amostra Válida para R.l-Freqüência de
Doação [n(R.l)] = 398

No entanto, há pessoas que não doam sempre na mesma instituição hemoterápica.

Isto pode ser verificado pela diferença entre a variável C.l-Número de doações declaradas

e o número de doações registradas no serviço de hemoterapia onde ele fez a doação de

sangue (NDReg), onde houve 349 inconsistências. Destas, algumas podem ser consideradas

inconsistências reais, pois houve 212 ocorrências de pessoas que declararam ter doado mais

de uma vez na vida e cujo registro na instituição onde doou apontava apenas uma doação.

Para as 137 inconsistências restantes, além da possibilidade de doações em mais de uma

instituição, existe também a possibilidade de a pessoa não se lembrar do número exato de

doações que já fez. No entanto, não é possível diferenciar estes casos dos das pessoas que

doaram em mais de uma instituição hemoterápica. Isto pela falta de acesso aos registros de

doação de outras instituições além daquelas que participaram deste estudo. Assim,

consideram-se apenas as 212 inconsistências reais, restando 186 casos válidos para R.l,

conforme cálculo a seguir.

Tamanho da Amostra Válida para R.l-Freqüência de
Doação [n(R.l)] 398

(-) Inconsistências reais (C.l > 1 e NDReg = 1) - 212

Tamanho da Amostra de Icl-Frequêncta de Doação sem
ocorrências de inconsistências reais [n(R.l) '] = 186

Dos 186 doadores da amostra válida para R l, foram observadas as datas de doação

registradas nas respectivas instituições hemoterápicas onde realizaram a última doação e
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verificou-se o intervalo de tempo entre as duas últimas doações (~T). Sendo ~T superior a

540 dias (18 meses), o doador foi classificado como "não-freqüente" e, caso contrário,

como "freqüente", conforme fórmulas a seguir.

~ T = data da última doação - data da penúltima doação

L\T ~ 540 => R.l = 1 (doador freqüente)

~ T > 540 => R.l = O (doador não freqüente)

No entanto, devido à inconsistências entre C.l e NDReg, já citadas, alguns pontos

devem ser considerados na determinação de R 1. A FIGURA 4.1 mostra esquematicamente

o processo de classificação desta variável resposta. Os resultados de R.l estão na TABELA

4.43.

TABELA 4.43
Distribuição de Freqüência da Variável "R.l-Freqüência de doação" na Amostra

Válida

Categoria R.l Freqüência
Percentual Percentual
den(R.l)' den(R.l)"

Doador freqüente 1 152 81,7 87,9

Doador não freqüente O 21 11,3 12,1

Tamanho da Amostra de Rl-Frequência de 173 93,0 100,0
Doação sem casos indetermináveis [n(R.l)"]

R.l não determinável 13 7,0

Tamanho da Amostra de R l-Freqüência de
Doação sem ocorrências de inconsistências 186 100,0

reais [n(R.l)']
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Calcular o intervalo de tempo entre as
duas últimas doações na instituição

hemoterápica (/).T)

SIm RI = 1

o número de doações
declaradas é igual ou menor
ao número das registradas

(C 1 :5NDReg)?

RI = O

,dT
RI = O(CI-NDReg+ 1) sim

»> 540?

não

RIé
.

~=...""""'...=--""". """"""". -""'-=. """-~'"

indeterminável

FIGURA 4.1

Fluxograma da Determinação da Variável "R 1- Freqüência de Doação"
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Como a proporção de doadores não-freqüentes foi muito pequena (apenas 12%),

dois procedimentos foram cogitados para modificar o critério de determinação de R 1-

Freqüência de doação. Não se considerou tomar uma amostra aleatória do grupo dos

doadores freqüentes, como sugerido por HAIR et alo (1995: 258), porque isto reduziria

ainda mais o tamanho da amostra, o que poderia prejudicar a Regressão Logística.

o primeiro procedimento para mudar a proporção entre os grupos consistiu em

considerar, em vez da freqüência de doação, a freqüência' de doação numa determinada

instituição hemoterâpica. Desta forma, o tamanho da amostra aumentou de 173 para 236,

como mostram os cálculos a seguir. A distribuição de freqüência de R l-institucional é

apresentada na TABELA 4.44.

Tamanho da Amostra de R l-Freqüência de Doação sem 173
casos indetermináveis [n(R.l)"]

(+) Respondentes que doaram mais de uma vez na vida
mas nem todas na mesma instituição (C.l > NDReg > l)e + 13
cujo ~T > 540

(+) Respondentes que doaram mais de vez na vida e não
retomaram dentro de período de 18 meses (C. 1>1 na + 50
amostra contatada por via postal)

Tamanho da Amostra de R l-institucional = 236

TABELA 4.44
Distribuição de Freqüência da Variável "RI-institucional" na Amostra Válida

R.l
Freqüência Percentual

Percentual
institucional Acumulado

Doador freqüente 1 152 64,4 64,4

Doador não freqüente O 84 35,6 100,0

Total 236 100,0
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o segundo procedimento foi reduzir o intervalo de tempo entre as duas últimas

doações de 540 para 365 dias, ou seja, de 18 para 12 meses. Com a redução do intervalo de

tempo entre as doações, foi possível determinar o R.I de mais três casos. A distribuição de

freqüência de R.I-365 dias é apresentada na TABELA 4.45.

TABELA 4.45

Distribuição de Freqüência da Variável ~'R.1-365dias" na Amostra Válida

R.1-365 dias Freqüência Percentual
Percentual
Acumulado

Doador freqüente 1 135 76,7 76,7

Doador não freqüente ° 41 23,3 100,0

Total 176 100,0

As análises bivariada e multivariada da amostra com as variáveis R.l-institucional e

R.I-365 dias serão realizadas, mas apenas serão apresentadas caso os resultados sejam

diferentes dos obtidos com o R'l-Freqüência de doação inicialmente determinado.

b) Qualificação da doação

Os dados para a segunda variável resposta, R2-Qualificação da doação, foram

fornecidos pelas instituições hemoterápicas participantes da pesquisa desta dissertação.

Para a variável R2 foram considerados todos os respondentes. No levantamento de dados

da variável R2, verificou-se que sete respondentes não realizaram doações na data da

entrevista, logo sendo considerados como respostas faltantes. Algumas observações devem

ser feitas com relação ao critério adotado para classificar um doador como qualificado ou

não-qualificado. O critério estabelecido diz que o doador é considerado não-qualificado se

houver marcadores positivos de doenças infecciosas. No entanto, há casos de falsos

positivos, ou seja, doações cujos testes iniciais apresentam marcadores positivos mas cujos

testes confirmatórios apontam resultados negativos. Isto significa que, apesar de a doação

não ter sido aproveitada, a pessoa é qualificada para realizar novas doações de sangue.
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Outros casos envolvem doadores que utilizam o voto confidencialde auto-exclusão; mesmo

que as doações deles não sejam aproveitadas, eles podem continuar doando13. Assim,

foram considerados doadores não-qualificados apenas aqueles cujas doações

apresentaram marcadores positivos confirmados por testes posteriores à doação. Há

casos duvidosos de determinação da variável R.2, que são: a) doadores cujo sangue,

inicialmente com marcadores positivos, não foi testado novamente; b) doadores cujos testes

foram considerados inconclusivos; c) doadores cujo sangue apresenta dosagem elevada de

TGP/ALT14, o que não necessariamente significa a presença de doença infecciosa. Estes

casos duvidosos foram considerados como respostas faltantes. Desta forma, obtiveram-se

os resultados apontados na TABELA 4.46.

TABELA 4.46

Distribuição de Freqüência da Variável "R.2-Qualificação do doador" na Amostra

Doador R.2 Percentual do Percentual dos Percentual
Total Válidos Acumulado

Válidos Qualificado 473 92,9 95,2 95;2

Não-qualificado 24 4,7 4,8 100,0

Subtotal 497 97,6 100,0

Faltantes Subtotal 12 2,4
Total 509 100,0

Uma vez que o critério para a determinação da variável R.2 foi alterado, optou-se

por adotar outro nome para ela. Assim, ao invés de R2-Qualificação da doação, utilizar-se-

áR.2-Qualificação do doador.

13 O SH-HIAE adota o procedimento do voto confidencial de auto-exclusão, o H-SCMSP não.

14 A dosagem TGP/ALT permite verificar alterações hepáticas (bttp://www.gastroalgarve.comlsintomasl
estudodofigado.htm)
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4.2. Análise Bivariada

Para descrever o perfil de doadores segundo os critérios defreqüência da doação e

de qualificação do doador - objetivos específicos desta dissertação - será apresentada uma

análise bivariada dos dados. Com a análise bivariada, pretende-se evitar que variáveis que

possam ser importantes na caracterização dos doadores sejam deixadas de fora pela

Regressão Logística, devido à colinearidade entre elas. A colinearidade entre duas variáveis

numa regressão significa que elas trazem em parte a mesma informação. Por isso, na

regressão, uma destas acaba sendo ignorada, não significando, no entanto, que ela não

apresente relação com o comportamento da variável dependente, que se pretende explicar

no modelo.

Como parâmetro para estabelecer a importância das variáveis para caracterizar os

doadores, será aplicado o teste do qui-quadrado (x2) para verificar a dependência entre as

variáveis. Serão adiante apresentadas apenas as variáveis com relação de dependência com

R.I-Freqüência da doação e/ou R2-Qualificação do doador com nível de significância

abaixo de 5%. O nível de significânciaé a probabilidade de cometer-se o erro de afirmar-se

que há relação entre as variáveis quando, na realidade, ela não existe. Será também

considerado o coeficiente de contingência de Pearson, como indicador do grau de

associação entre duas variáveis. Nesta dissertação considerar-se-á que duas variáveis são

fortemente associadas quando o coeficiente de contingência apresentar valor maior que 0,5;

quando o coeficiente estiver abaixo de 0,5, a associação entre as variáveis será considerada

fraca.

Com relação à R.I-Freqüência de doação, a análise bivariada da amostra com R 1-

institucional e RI-365 dias não será apresentada pois não foram detectadas diferenças

substanciais em relação aos resultados obtidos com o R l-Freqüência de doação

inicialmente determinado, optando-se por manter a variável original, mesmo com as

restrições já citadas.
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4.2.1. Perfil de Doadores na Freqüência de Doação

Nesta seção são apresentadas as variáveis que parecem apresentar relação de

dependência com Ril-Frequência de doação, com um nível de significância, como já dito,

menor que 5%.

Das variáveis referentes a dados pessoais do doador, P.2-Se amigos e familiares

receberam transfusão parece apresentar dependência com R.l-Freqüência de doação. A

dependência entre as variáveis P.2 e R.l não pode ser negada, num nível de significânciade

1,9%. No entanto, o valor do coeficiente de contingência para P.2 e R.l (0,18) indica uma

associação fraca. A TABELA 4.47 apresenta a distribuição de freqüência de P.2 nas

categorias de R.l. 57% dos doadores da amostra válida para R.l declararam ter amigo ou

familiar que já receberam transfusão de sangue. A proporção de doadores não-freqüentes é

maior neste grupo do que no outro. Isto parece indicar que se a pessoa teve amigo ou

familiar que já recebeu transfusão de sangue, menor a probabilidade de ela ser um

doador freqüente.

TABELA 4.47

Distribuição de Freqüência de "P.2-Se amigos efamiliares receberam transfusão" nas
categorias de "R.l-Freqüência de doação" na Amostra

Categoria de Doador

P.2-Se amigos e familiares receberam
transfusão

I
Total

Não Sim

4 17 21

5,5% 17,3% 12,1%

69 81 152

94,5% 82,7% 87,9%

73 98 171

100,0% 100,0% 100,0%

Não-freqüente Freqüência
Percentual

Freqüente Freqüência
Percentual

Total Freqüência
Percentual

Coeficiente de contingênciade Pearson = 0,176
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Das variáveis que tratam do comportamento da doação, a primeira que apresenta

relação com RI-Freqüência de doação é a variável Cl-Número de doações declaradas. A

variável CI foi transformada em categórica, por haver poucas ocorrências em números de

doações mais altos. Foram criadas as categorias "6 a 10 doações'te "mais de 10 doações".

Testando a dependência entre CI e RI, num nível de significância tendendo a zero, não se

pode afirmar que elas são independentes. O coeficiente de contingência de 0,57 aponta uma

relação forte entre CI e R.I que as variáveis anteriormente descritas. A TABELA 4.48

apresenta a distribuição de freqüência de CI nas categorias de R.I. Deve-se verificar, no

entanto, que há duas células vazias: a) doador freqüente que doou uma vez (por razões

óbvias); b) doador não-freqüente que declarou mais de dez doações. A presença de células

vazias prejudica o cálculo do qui-quadrado. Assim sendo, não se pode assumir, a partir

deste teste, que a relação entre as duas variáveis realmente exista. É interessante perceber

que entre as pessoas que declararam ter doado mais de 10 vezes, há apenas doadores

freqüentes. De fato, analisando os dados originais de CI, verifica-se que não há doadores

não-freqüentes que tenham doado mais de 6 vezes.

TABELA 4.48
Distribuição de Freqüência de "Cl-Número de doações declaradas" nas categorias de

"R.l-Freqüência de doação" na Amostra

Número de doações declaradas
Doador Total

1 2 3 4 I 5 6a 10 Mais de
10

Não- Freq. 10 2 2 1 3 2 20
freqüente

Perco 100,0% 8,7% 10,5% 8,3% 17,6% 4,9% 12,5%

Freqüente Freq. 21 17 11 14 39 38 140

Perco 91,3% 89,5% 91,7% 82,4% 95,1% 100,0% 87,5%

Total Freq. 10 23 19 12 17 41 38 160

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,574
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A próxima variável também faz referência ao comportamento de doação. A

TABELA 4.49 apresenta a distribuição de freqüência de Cl-Tipo de doação em cada

categoria de RI-Freqüência de doação. Verifica-se que há uma célula vazia; não há casos

de doadores não-freqüentes e convocados (por razões óbvias). Se não forem consideradas

as doações realizadas por convocação, temos um nível de significância de 3,5% e um

coeficiente de contingência de 0,17, indicando que, apesar de não se poder negar a

associação entre as variáveis C2 e R.I, a relação entre elas é fraca. 75% dos doadores da

amostra válida para R.I doaram sangue espontaneamente. A proporção de doadores não-

freqüentes é menor no grupo dos espontâneos do que no grupo de reposição. Isto sugere

que se a pessoa doa espontaneamente há uma probabilidade maior de ela ser um

doador freqüente.

TABELA 4.49
Distribuição de Freqüência de "Cz-Tipo de doação" nas categorias de "RI-Freqüência

de doação" na Amostra

Tipo de doação
Doador Total

Espontânea Reposição Convocada

Não- Freqüência 14 7 21
freqüente

Percentual 10,8% 25,9% 12,1%

Freqüente Freqüência 116 20 16 152

Percentual 89,2% 74,1% 100,0% 87,9%

Total Freqüência 130 27 16 173

Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,166

. Das variáveis de avaliação da instituição hemoterápica, duas parecem ter relação

com RI-Freqüência de doação. A primeira é a variável Al.s-Conveniência da localização.
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Num nível de significância que tende a zero, não se pode afirmar que AJ.3 e R.I sejam

independentes, embora a relação não seja forte, como apontado pelo coeficiente de

contingência (0,32). A TABELA 4.50 apresenta a distribuição de freqüência de AJ.3 em

cada categoria de R.l. Verifica-se que à medida que aumenta o grau de concordância com a

frase apresentada para mensurar a variável Al.3, menor a proporção de doadores não-

freqüentes. Cerca de 14% da amostra válida para R 1 não consideraram o local da doação

de fácil acesso. Neste grupo, a proporção de doadores não-freqüentes foi maior do que no

grupo que apresentou outra opinião sobre a conveniência da localização da instituição

hemoterápica. Isto parece indicar que quanto mais conveniente é a localização da

instituição hemoterápica para uma pessoa, maior a probabilidade de ela ser um

doador freqüente.

TABELA 4.50

Distribuição de Freqüência de "AI.3-Conveniência da localização" nas categorias de
"R. l-Freqüência de doação" na Amostra

o Hemocentro fica num local de fácil acesso para mim

Não

Doador
Discordo Discordo

concordo, Concordo
Concordo Total

fortemente não fortemente
discordo

Não- Freq. 3 5 7 2 4 21
freqüente

Perco 42,9% 27,8% 24,1% 3,4% 6,6% 12,1%

Freqüente Freq. 4 13 22 56 57 152

Perco 57,1% 72,2% 75,9% 96,6% 93,4% 87,9%

Total Freq. 7 18 29 58 61 173

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,323
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A segunda variável de avaliação da instituição hemoterápica que parece ter relação

com R l-Freqüência de doação é AI.4-Tempo de espera. O teste estatístico mostra que não

se pode negar que as variáveis AI.4 e R 1 sejam dependentes, num nível de significânciade

0,1%. O coeficiente de contingência 0,31 aponta que a relação não é muito forte. A

TABELA 4.51 apresenta a distribuição de freqüência da variável AI.4 nas categorias de

R.l. Verifica-se que há duas células vazias, o que prejudica a validade do teste estatístico.

Ainda assim, cabe notar que entre os doadores não-freqüentes não há nenhum que concorda

com a frase. Isto parece indicar que o fato de uma pessoa achar o tempo de espera para doar

demorado não é um fator que influencia a sua freqüência de doação, pois há doadores que,

mesmo julgando o atendimento demorado, apresentam comportamento de doação

freqüente. Por outro lado, nas respostas "não concordo, não discordo" o percentual de

doadores não-freqüentes é maior, o que sugere que, na amostra válida para Rl, quanto

menor o grau de discordância com a frase apresentada para mensurar AI.4-Tempo de

espera, menor a probabilidade de o doador ser freqüente.

TABELA 4.51
Distribuição de Freqüência de "AL4-Tempo de espera" nas categorias de "R.l-

Freqüência de doação" na Amostra

Demora muito tempo para doar sangue no Hemocentro
Categoria de NãoDoador Discordo Concordo Total

fortemente Discordo concordo, Concordo fortemente
não discordo

Não- Freq. 5 10 6 21
freqüente

Perco 6,7% 15,6% 42,9% 12,1%

Freqüente Freq. 70 54 8 13 7 152

Perco 93,3% 84,4% 57,1% 100,0% 100,0% 87,9%

Total Freq. 75 64 14 13 7 173

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,307
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Dentre as variáveis de avaliação do processo de doação, três variáveis parecem estar

relacionadas com RI-Freqüência de doação: AP.2-Adequação do local de entrevista

quanto à privacidade, AP.5-Desconforto na experiência de doar e AP. 7-Tontura ou náusea

na experiência de doar.

A TABELA 4.52 apresenta a distribuição de freqüência da variável AP.2-

Adequação do local de entrevista quanto àprivacidade nas categorias de R.I. Não se pode

afirmar que as variáveis AP.2 e R.I são independentes, com um nível de significância de

4,7%. O coeficiente de contingência de 0,15 indica que a relação entre estas variáveis é

fraca. 5% da amostra válida para R I consideraram o local da entrevista clínica mais ou

menos adequado quanto à privacidade. A proporção de doadores não-freqüentes é maior

neste grupo do que no dos que consideraram o local da entrevista muito adequado. Isto

sugere que entre as pessoas que consideraram o local da entrevista dínica mais ou

menos adequado em termos de privacidade, o percentual de doadores não-freqüentes

é maior do que entre os respondentes que acharam o local muito adequado. Neste

caso, o fato de não haver a resposta "muito inadequado" não prejudicou o. cálculo

estatístico, pois não houve esta resposta em nenhuma das duas categorias de R.I.

TABELA 4.52

Distribuição de Freqüência de "AP.2-Adequação do local de entrevista quanto à
privacidade" nas categorias de "R.l-Freqüência de doação" na Amostra

Adequação do local de entrevista quanto à

Categoria de Doador privacidade Total
Muito adequado Mais ou menos Muito

adequado inadequado

Não- Freqüência 18 3 21
freqüente

Percentual 11,0% 33,3% 12,2%

Freqüente Freqüência 145 6 151

Percentual 89,0% 66,7% 87,8%

Total Freqüência 163 9 172

Percentual 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,150
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A TABELA 4.53 apresenta a distribuição de freqüência da variável AP.5-

Desconforto na experiência de doar nas duas categorias de R.I-Freqüência da doação.

Com um nível de significância de 2,3%, não se pode negar que há dependência entre as

variáveis AP.5 e RI. Porém, o valor do coeficiente de contingência (0,23) indica que a

relação não é forte. Cabe observar que, nessa tabela, há quatro células com valor zero, o

que prejudica a análise do qui-quadrado. Na amostra válida paraR.I, verifica-se que, apesar

de poucos, os que discordaram da frase apresentada para mensurar a variável AP.5 foram

classificados como doadores freqüentes. Isto sugere que o fato de uma pessoa ter sentido

desconforto durante a doação não significaque ela não será um doador freqüente. Por outro

lado, na resposta "não concordo, não discordo", a proporção de doadores não-freqüentes é

maior, sugerindo que quanto menor o grau de concordância com a frase apresentada, maior

a probabilidade de o respondente ser um doador não-freqüente.

TABELA 4.53
Distribuição de Freqüência de "AP.5-Desconforto na experiência de doar" nas

categorias de "RI-Freqüência de doação" na Amostra

Fiquei confortável durante a doação
Categoria de Não Total

Doador Discordo Discordo concordo, Concordo
Concordo

fortemente não discordo
fortemente

Não- Freq. 2 7 12 21
freqüente

Perco 66,7% 9,3% 13,2% 12,1%

Freqüente Freq. 4 1 68 79 152

Perco 100,0% 33,3% 90,7% 86,8% 87,9%

Total Freq. 4 3 75 91 173

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,229
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A terceira variável de avaliação do processo de doação que parece apresentar

dependência com RI-Freqüência de doação é a variável AP.7-Tontura ou náusea na

experiência de doar. O teste estatístico indica que não se pode afirmar que as variáveis

AP. 7 e RI são independentes, com um nível de significância de 0,1%. A TABELA 4.54

apresenta a distribuição de freqüência de AP. 7 nas categorias de R 1. A observação da

tabela indica que há uma célula com valor zero - nenhum doador freqüente assinalou a

resposta "não concordo, não discordo" na questão referente à variável AP. 7. Eliminando-se

os casos com resposta "não concordo, não discordo" para evitar a célula vazia, verifica-se

que o nível de significância aumenta para 23,2%, o que permite afirmar que não há relação

de dependência entre as variáveis AP. 7 e R 1. Os dados da amostra válida para R 1 também

sugerem que sentir tontura ou enjôo na doação de sangue não significa necessariamente que

a pessoa é um doador não-freqüente. Ainda que sejam poucos, há casos de pessoas que

indicaram ter sentido tontura ou enjôo e que são doadores freqüentes.

TABELA 4.54

Distribuição de Freqüência de "AP. 7-Tontura ou náusea na experiência de doar" nas
categorias de "R'l-Freqüência de doação" na Amostra

Ao doar sangue, senti tontura ou enjôo

Categoria de Não Total
Doador Discordo Discordo

concordo, Concordo
Concordo

fortemente não fortemente
discordo

Não- Freq. 7 10 2 1 1 21
freqüente

Perco 7,4% 15,2% 100,0% 33,3% 20,0% 12,3%

Freqüente Freq. 88 56 2 4 150

Perco 92,6% 84,8% 66,7% 80,0% 87,7%

Total Freq. 95 66 2 3 5 171

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,312
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As próximas variáveis a serem descritas são de atitude com relação à doação de

sangue. A TABELA 4.55 apresenta o cruzamento das variáveis AT.3B-Percepção de que a

doação é um procedimento médico seguro e RI-Freqüência da doação. Nenhum doador

da amostra válida para R I discordou fortemente da frase apresentada para mensurar a

variável AT.3B, e nenhum doador não-freqüente discordou da mesma frase. A junção de

respostas discordantes, portanto, não resolve o problema de se ter três células vazias nessa

tabela. Realizando o teste estatístico sem considerar as respostas discordantes

(correspondem a dois casos), conclui-se que não se pode afirmar que as variáveis A T.3B e

R.I são independentes, com um nível de significância de 1,1%. O coeficiente de

contingência de 0,23, no entanto, indica que a dependência não é muito forte. A observação

dos dados sugere que, se o respondente não concorda ou discorda com a frase

apresentada, é maior a probabilidade de ele não ser um doador freqüente. Ademais,

apesar de dois respondentes não perceberem a doação de sangue como um procedimento

médico seguro, eles apresentam um comportamento de doador freqüente.

TABELA 4.55

Distribuição de Freqüência de "AT.3B-Percepção de que a doação é um procedimento
médico seguro" nas categorias de "RI-Freqüência de doação" na Amostra

A doação de sangue é um procedimento médico seguro
Categoria de Não Total

Doador Discordo Discordo concordo, Concordo Concordo
fortemente não discordo

fortemente

Não- Freq. 4 6 11 21
freqüente

Perco 44,4% 10,2% 10,8% 12,2%

Freqüente Freq. 2 5 53 91 151

Perco 100,0% 55,6% 89,8% 89,2% 87,8%

Total Freq. 2 9 59 102 172

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,225
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A última variável que parece ter alguma relação de dependência com R 1-

Freqüência de doação é AT.4-Medo de contrair AIDS na doação. A TABELA 4.56

apresenta o cruzamento dos dados de RI e AT4. Com um nível de significância de 0,6%,

não se pode negar que as variáveis R 1 e AT 4 são dependentes. Entretanto, o coeficiente de

contingência de 0,28 aponta uma relação fraca entre elas. Pela observação dos dados,

parece que à medida em que a pessoa declara ter medo de pegar AIDS, aumenta a

probabilidade de ela não ser um doador freqüente.

TABELA 4.56

Distribuição de Freqüência de "ATA-Medo de contrair AIDS na doação" nas
categorias de "R l-Freqüência de doação" na Amostra

Tenho medo de pegar AIDS ao doar sangue

Categoria de Não Total
Doador Discordo Discordo

concordo, Concordo
Concordo

fortemente não fortemente
discordo

Não- Freq. 10 4 4 1 2 21
freqüente

Perco 9,5% 8,7% 50,0% 16,7% 33,3% 12,3%

Freqüente Freq. 95 42 4 5 4 150

Perco 90,5% 91,3% 50,0% 83,3% 66,7% 87,7%

Total Freq. 105 46 8 6 6 171

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,279

Em resumo, assumindo um nível de significância estatística de 5%, na amostra

válida para R l-Freqüência da doação, o doador freqüente parece apresentar uma

distribuição de freqüência diferente do doador não-freqüente nas variáveis apresentadas no

QUADRO 4.3. A distribuição das demais variáveis não apresenta diferenças com nível de

significância menor que 5% para doadores freqüentes e não-freqüentes ou não apresenta

dados apropriados para garantir a validade do teste estatístico proposto.
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QUADRO 4.3

Variáveis que apresentam relação de dependência com "R l-Freqüência de doação"
significante* na Amostra Válida para R.l

Variável Relação com Ril-Frequência de doaçãoCategoria da
Variável

P.2-Se amigos e
familiares
receberam
transfusão

C2-Tipode
doação

Al3-
Conveniência da
localização

AP.2-Adequação
do local de
entrevista quanto
à privacidade

AT3B-Percepção
que a doação é
procedimento
médico seguro

Dados pessoais
Os dados sugerem que se a pessoa não teve amigo ou
parente que já recebeu transfusão, maior é a probabilidade
de ela ser um doador freqüente.

Os dados sugerem que se a pessoa doou sangue
Comportamento espontaneamente, maior é a probabilidade de ela ser um

de doação doador freqüente.

Avaliação da
instituição

hemoterápica

Avaliação do
processo de

doação

Os dados sugerem que se a instituição hemoterápica é de
fácil acesso para uma pessoa, maior a probabilidade de ela
ser um doador freqüente.

Os dados sugerem que se o doador considera o local da
entrevista adequado em termos de privacidade, maior é a
probabilidade de ele ser um doador freqüente.

Atitude com
Os dados sugerem que se a pessoa percebe a doação de
sangue como um procedimento médico seguro, maior é a

relação à doação probabilidade de ela ser um doador freqüente.

AT 4-Medo de Atitude com Os dados sugerem que se a pessoa não tem medo de
contrair AIDS na contrair AIDS ao doar sangue, maior é a probabilidade de
doação relação à doação ela ser um doador freqüente.

* Nível de significância < 0,05
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Assim, de um total de 34 cruzamentos possíveis, foi possível detectar 6 variáveis

que parecem apresentar alguma relação com a variável resposta R l-Freqüência da doação,

num nível de significância estatística menor que 5%.

4.2.2. Perfil de Doadores na Qualificação do Doador

Nesta seção são apresentadas as variáveis preditoras que parecem apresentar

dependência com R2-Qualificação do doador com um nível de significância menor que

5%, como já dito.

Das variáveis que medem comportamento de doação, Cl-Número de doações

declaradas parece apresentar relação de dependência com R2-Qualificação do doador.

Não se pode negar que há relação entre as variáveis CI e R 2, com um nível de

significância tendendo a zero. O valor do coeficiente de contingência para CI e R.2 (0,25)

não parece apontar, no entanto, uma associação muito forte. A TABELA 4.57 apresenta a

distribuição de freqüência de CI nas categorias de R.2. Deve-se observar que há

cruzamentos com valor zero, o que pode invalidar os resultados do teste de dependência.

Ainda assim, os dados indicam que, na amostra, os doadores não-qualificados tendem a ser

pessoas que doaram apenas uma vez na vida. À medida em que aumenta o número de

doações, diminui o número de doadores não-qualificados. Tal resultado já era esperado,

pois os doadores têm acesso aos resultados de seus testes de sorologia e a tendência é haver

uma seleção mais adequada dos doadores à medida em que realizam mais doações.



152

TABELA 4.57
Distribuição de Freqüência de "Cl-Número de doações declarada" nas categorias de

"R.2-Qualificação do doador" na Amostra

Categoria de
Número de doações declaradas

Total
Doador

1
16 aiO

Mais de
1 2 3 4 5 10

Qualificado Freq. 101 70 53 38 37 93 55 473

Perco 85,6% 97,2% 96,4% 97,4% 97,4% 100,0% 100,0 95,2%

Não- Freq. 17 2 2 1 1 24
qualificado

Perco 14,4% 2,8% 3,6% 2,6% 2,6% 4,8%

Total Freq. 118 72 55 39 38 93 56 497

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,249

No grupo das variáveis de avaliação da organização (Al.J a Al.JO), a ocorrência de

células vazias invalidou vários testes que pareciam apontar relação da variável com R2-

Qualificação do doador. A única variável cujo teste de dependência apontou alguma

relação foi Al.JO-Satisfação com o lanche oferecido pela instituição. Não se pode negar,

com um nível de significânciade 0,9%, que há relação entre as variáveis Al.JO e R2. O

coeficiente de contingência de 0,16, no entanto, mostra que a relação entre estas variáveis é

fraca. A TABELA 4.58 apresenta a distribuição das respostas de Al.JO nas categorias de

R. 2. De fato, a observação dos dados não parece indicar algum padrão de distribuição na

amostra. Se realizado outro teste considerando as respostas discordantes como pertencentes

a uma só categoria e as respostas concordantes em outra, com um nível de significância

menor que 5%, não se pode afirmar que a relação entre as variáveisAl.J Oe R 2 exista.
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TABELA 4.58
Distribuição de Freqüência de "Al.Iõ-Satisfação com o lanche oferecido pela

instituição" nas categorias de "R2-Qualificação do doador" na Amostra

Não gostei do lanche oferecido pelo Hemocentro

Categoria de Não Total
Doador Discordo Discordo concordo, Concordo Concordo

fortemente não fortemente
discordo

Qualificado Freq. 200 204 34 15 19 471

Perco 98,5% 92,7% 97,1% 83,3% 94,7% 95,2%

Não- Freq. 3 16 1 3 1 24
qualificado

Perco 1,5% 7,3% 2,9% 16,7% 5,3% 4,8%

Total Freq. 203 220 35 18 19 495

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficientede contingência de Pearson = 0,163

No grupo das variáveis que medem a avaliação do processo de doação (AP.] a

AP.7), a variável que se destaca é AP.7-Tontura ou náusea na experiência de doar. A

TABELA 4.59 apresenta a distribuição de AP.7 nas categorias de R.2-Qualificação do

doador. Neste caso também há uma célula com valor zero, que foi eliminada juntando-se as

categorias "discordo fortemente" e "discordo", assim como "concordo fortemente" e

"concordo". Desta maneira, o resultado do teste aponta que não se pode negar a relação

entre AP.7 e R2, com um nível. de significância de 2%. O valor do coeficiente de

contingência (0,13), no entanto, aponta que a relação não é forte. A observação dos dados

indica que no grupo dos respondentes que concordam com a frase utilizada para mensurar

AP. 7-Tontura ou náusea na experiência de doar a proporção de doadores não-qualificados

parece ser maior que nos outros grupos de resposta.
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TABELA 4.59
Distribuição de Freqüência de "AP. 7-Tontura ou náusea na experiência de doar" nas

categorias de "R2-Qualificação do doador" na Amostra

Ao doar sangue, senti tontura ou enjôo
Categoria de Não Total

Doador Discordo Discordo concordo, não Concordo Concordo
fortemente discordo

fortemente

Qualificado Freq. 233 207 9 11 10 470

Perco 97,5% 94,1% 90,0% 73,3% 100,0% 95,1%

Não- Freq. 6 13 1 4 24
qualificado

Perco 2,5% 5,9% 10,0% 26,7% 4,9%

Total Freq. 239 220 10 15 10 494

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,125

o último grupo de variáveis refere-se à atitude com relação à doação de sangue. A

primeira variável que parece apresentar alguma relação com R2-Qualificação do doador é

AT.4-Medo de contrair AIDS na doação. Não se pode negar a relação entre AT.4 e R2 com

um nível de significânciade 1,4%, embora tal relação não seja muito forte - o coeficiente

de contingência tem valor 0,13. A TABELA 4.60 apresenta a distribuição das respostas em

AT 4 nas categorias de R.2. Verifica-se que, no grupo dos respondentes que não

concordaram e nem discordaram da frase apresentada para mensurar AT 4, há um

percentual maior de doadores não-qualificados em comparação com os outros grupos de

respostas. O percentual de doadores não-qualificados também é um pouco maior no grupo

dos respondentes que concordaram com a frase do que no grupo dos que discordaram.
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TABELA 4.60

Distribuição de Freqüência de "ATA-Medo de contrair AIDS na doação" nas
categorias de "R.2-Qualificação do doador" na Amostra

Tenho medo de pegar AIDS ao doar sangue

Categoria de Não Total
Doador Discordo Discordo concordo, Concordo Concordo

fortemente não fortemente
discordo

Qualificado Freq. 231 156 21 33 26 467

Perco 97,5% 95,1% 84,0% 89,2% 92,9% 95,1%

Não- Freq. 6 8 4 4 2 24
qualificado

Perco 2,5% 4,9% 16,0% 10,8% 7,1% 4,9%

Total Freq. 237 164 25 37 28 491

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficientede contingência de Pearson = 0,125

Outra variável de atitude com relação à doação que parece apresentar relação de

dependência com R.2-Qualificação do doador é AT.5C-Importância dada a benefícios:

folga no trabalho. A TABELA 4.61 apresenta a distribuição dos doadores de acordo com

as respostas em AT.5C e as categorias de R2. Para reduzir o problema de células vazias e

realizar o teste de dependência, as respostas "discordo fortemente" e "discordo" foram

consideradas como uma única categoria, assim como as respostas "concordo fortemente" e

"concordo" também. O teste assim realizado aponta que a relação entre as variáveis A T. 5C

e R2 não pode ser negada com um nível de significância de 1%. Os dados da amostra

parecem indicar que no grupo dos respondentes que concordaram com a frase apresentada

para mensurar AT.5C o percentual de doadores não-qualificados é maior do que nos outros

grupos de resposta.



156

TABELA 4.61
Distribuição de Freqüência de "AT.5C-Importância dada a beneficios:folga no

trabalho" nas categorias de "R.2-Qualificação do doador" na Amostra

Vim doar para ter um dia de folga no trabalho

Categoria de Não Total
Doador Discordo Discordo

concordo, Concordo Concordo
fortemente não fortemente

discordo

Qualificado Freq. 308 122 23 14 5 472

Perco 97,2% 91,7% 100,0% 77,8% 100,0% 95,2%

Não- Freq. 9 11 4 24
qualificado

Perco 2,8% 8,3% 22,2% 4,8%

Total Freq. 317 133 23 18 5 496

Perco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Coeficiente de contingência de Pearson = 0,194

Em resumo, assumindo um nível de significância estatística de 5%, na amostra

válida para R.2-Qualificação do doador, o doador não-qualificado parece apresentar uma

distribuição de freqüência diferente do doador qualificado nas variáveis apresentadas no

QUADRO 4.4. A distribuição das demais variáveis não apresenta diferenças com nível de

significânciamenor que 5% para doadores qualificados e não-qualificados ou não apresenta

dados apropriados para garantir a validade do teste estatístico proposto.

Cabe observar que o pequeno número de doadores não-freqüentes e de doadores

não-qualificados pode ter prejudicado os testes estatísticos aqui realizados. Esta questão

será abordada no último capítulo como limitação desta dissertação.
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QUADRO 4.4

Variáveis que apresentam relação de dependência com "R2-Qualificação do doador"
significante* na Amostra Válida para R2

Variável Relação com R.2-Qualificação do doadorCategoria da
Variável

CI-Número de
doações
declaradas

AP. 7-Tontura ou
náusea na
experiência de
doar

AT4-Medode

Os dados sugerem que à medida em que aumenta o número
Comportamento de doações declaradas, diminui o número de doadores não-

de doação qualificados.

Avaliação do
processo de

doação

Os dados sugerem que no grupo das pessoas que
declararam sentir tontura ou náusea na doação a proporção
de doadores não-qualificados é maior que no grupo dos
que declararam não ter sentido tontura ou náusea.

contrair AIDS na
doação relação à doação

Atitude com

Os dados sugerem que no grupo das pessoas que
declararam não ter medo de contrair AIDS na doação a
proporção de doadores não-qualificados é menor que nos
grupos das pessoas que deram outras respostas para esta
variável.

AT5C-
Importância
dada a
beneficios: folga
no trabalho

Atitude com
relação à doação

Os dados sugerem que no .grupo das pessoas que
declararam ter ido doar sangue para ter direito a um dia de
folga no trabalho a proporção de doadores não-qualificados
é maior que no grupo de pessoas que deram outras
respostas para esta variável.

* Nível de significância < 0,05

Assim, de um total de 34 cruzamentos possíveis, foi possível detectar 4 variáveis

que parecem apresentar alguma relação com a variável resposta R2-Qualificação do

doador, num nível de significância estatística menor que 5%.
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4.3. Análise Multivariada

Nesta seção são apresentados os resultados da análise multivariada, utilizando a

técnica de Regressão Logística. Primeiro, serão apresentados os modelos finais da

regressão para Ri l-Freqüência de doação como variável dependente. Em seguida, serão

apresentados os modelos finais de regressão para R.2-Qualificação do doador como

variável dependente. Para a Regressão Logística utilizou-se o método "para frente passo a

passo (''jorward stepwise "). Foi considerado como modelo final aquele que apresentou: a)

significância estatística, ou seja, pode-se dizer que houve mudança no grau de

verossimilhança (-2LL) apontado pela estatística qui-quadrado; b) coeficientes

estatisticamente significativos na estatística Wald. O nível de significância adotado para

ambos os casos foi de 5%. Em seguida serão discutidos o ajuste do modelo final e, depois,

o resultado do teste de validade.

Com relação à R l-Freqüência de doação, a análise multivariada da amostra com

RI-institucional e RI-365 dias não será apresentada pois não foram detectadas diferenças

substanciais em relação aos resultados obtidos com o R l-Freqüência de doação

inicialmente determinado, optando-se por manter a variável original, mesmo com as

restrições já citadas.

4.3.1. Freqüência de Doação

São agora apresentados os resultados obtidos para os modelos de Regressão

Logística de RI-Freqüência de doação, de acordo com as hipóteses estabelecidas para esta

dissertação. As variáveis foram primeiro testadas em blocos - demográficas, de

comportamento de doação, de atitude com relação à doação, de avaliação da instituição que

realiza a coleta e de avaliação do processo de doação. Depois, todas estas e mais duas

variáveis referentes ao histórico pessoal do respondente foram testadas numa úníca

regressão.
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a) Modelo de Regressão Logística de Freqüência de Doação com Variáveis
Demográficas

A TABELA 4.62 apresenta os resultados do modelo de regressão de R.I com

variáveis demográficas. O modelo final inclui apenas a variável independente D.6H-

Profissão ou ocupação (profissionais das Ciências Sociais e Humanas). O ajuste do

modelo não pode ser considerado bom. A taxa de acerto do modelo final é igual ao do

modelo base e os valores de R2 são próximos de zero, o que indica que o modelo explica

muito pouco da variância de R.I.

TABELA 4.62
Resultados do modelo de Regressão Logística de RI-Freqüência de doação com

variáveis demográficas

Taxa de -2LL r (signif.) Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 84,85% 84,215 Constante 1,7228 37,77(0,00%)

Modelo final 84,85% 79,205 5,01 (2,52%) D.6H -1,7484 5,52 (1,88%)

Constante 1,9716 37,53(0,00%)

Grau de ajuste (Goodness 01fit) 98,002
R2 de Cox e Snell 0,090
R2 de Nagelkerke 0,156

O desempenho do modelo na amostra de validação foi medido através da taxa de

acerto, adotando-se o ponto de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num grupo ou

noutro. Ou seja, doadores para os quais o modelo atribui valores menores que 0,5 serão

classificados como não-freqüentes; aqueles que tiverem valores maiores que 0,5 serão

classificados como freqüentes. A taxa de acerto do modelo na amostra de validação foi de

91,4%, desempenho melhor que na amostra de análise. Isto parece indicar que o modelo é

válido. Na amostra de validação, verifica-se que o modelo acabou atribuindo a todos os
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indivíduos uma pontuação maior que 0,5, o que levou a classificar todos na categoria de

doadores freqüentes. De fato, o modelo apenas atribui aos respondentes que se enquadram

na categoria de Profissionais das Ciências Sociais e Humanas uma pontuação um pouco

mais baixa, mas que não os classifica como doadores não-freqüentes. Ou seja, tanto faz

utilizar o modelo de R I ou considerar todos os doadores como freqüentes, o resultado em

termos de previsibilidade será o mesmo. A TABELA 4.63 apresenta a matriz de

classificação para o modelo de RI na amostra de validação. Assim, não se pode dizer que

a variável demográfica apontada no modelo seja adequada para explicar XI-

Freqüência da doação.

TABELA 4.63
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de

regressão de Xl-Freqüência de doação com variáveis demográficas

Esperado

Doador Freqüente Não-freqüente Total

Freqüente 53 O 53
Observado

Não-freqüente 5 O 5

Total 58 O 58

b) Modelo de Regressão Logística de Freqüência de Doação com Variáveis do
Comportamento de Doação de Sangue

A TABELA 4.64 apresenta os resultados do modelo de regressão de RI que utiliza

as variáveis referentes ao comportamento de doação de sangue. A única variável

independente incluída no modelo final é CI-Número de doações declaradas. O ajuste do

modelo não parece ser ruim, pois a taxa de acerto é maior que a do modelo base e os

valores de R2 indicam que uma parte da variância de RI pode ser explicada por este

modelo final.
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TABELA 4.64

Resultados do modelo de Regressão Logística de RI-Freqüência de doação com
variáveis sobre o comportamento de doação de sangue

Taxa de -2LL '1: (signif.)
Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)

acerto total Equação estimado

Modelo base 85,71% 86,124 Constante 1,7918 41,27 (0,00%)

Modelo final 92,38% 60,827 25,29 (0,00%) Cl -0,6050 9,34 (0,22%)

Constante 1,2390 1,23 (26,57%)

Grau de ajuste (Goodness of fit) 74,009

R 2 de Cox e Snell 0,214

R2 de Nagelkerke 0,383

Hosmer e Lemeshow: r (signif.) 12,78 (7,76%)

o desempenho do modelo na amostra de validação foi medido através da taxa de

acerto, adotando-se o ponto de corte de 0,5 para classificar os indivíduos num grupo ou

noutro. A taxa de acerto do modelo na amostra de validação foi de 96,4%, desempenho

melhor que na amostra de análise. Isto parece indicar que o modelo é válido. A TABELA

4.65 apresenta a matriz de classificação do modelo de RI na amostra de validação.

Analisando os dados na amostra de validação, observa-se que os indivíduos com pontuação

abaixo de 0,5 são doadores de primeira vez. No entanto, deve-se considerar que: a) um

doador de primeira vez pode doar mais vezes ao longo do tempo; b) não é possível haver

doadores freqüentes que tenham doado apenas uma vez, mas é possível que pessoas que

tenham doado mais vezes não sejam freqüentes. De fato, na amostra de validação, os casos

com classificação errada são de doadores que declararam ter doado mais de uma vez e não

são freqüentes. Assim, apesar de trazer uma boa taxa de acerto, o modelo que utiliza CI-

Número de doações declaradas não parece ser adequado, mesmo porque se trata de uma

variável de comportamento usada para avaliar outra variável de comportamento (R 1-

Freqüência de doação). Por isso, não se pode dizer que a variável de comportamento de
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doação apontada no modelo seja adequada para caracterizar R'l-Freqüência da

doação.

TABELA 4.65
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de

regressão de R. l-Freqüência de doação com variáveis sobre comportamento de doação

Esperado

Doador Freqüente Não-freqüente Total

Freqüente 50 O 50
Observado

Não-freqüente 2 3 5

Total 52 3 55

c) Modelo de Regressão Logística de Freqüência de Doação com Variáveis de
Avaliação da Instituição Hemoterápica

A TABELA 4.66 apresenta os resultados do modelo de regressão de RI que utiliza

as variáveis que tratam da avaliação da instituição hemoterápica pelo respondente. A única

variável independente incluída no modelo final é AI.3-Conveniência da localização. O

ajuste do modelo parece ser ruim, pois a taxa de acerto é igual a do modelo base e os

valores de R2 indicam que apenas uma parte muito pequena da variância de R.I pode ser

explicada por este modelo final.

A TABELA 4.67 apresenta a matriz de classificação para o modelo de regressão de

R.I com variáveis sobre a avaliação da instituição hemoterápica. O desempenho do modelo

na amostra de validação foi medido através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de

0,5 para classificar o indivíduo num grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo na

amostra de validação foi de 91,4%, desempenho melhor que na amostra de análise. Isto

parece indicar que o modelo de R I é válido. Analisando os dados da amostra de validação,

verifica-se que entre as pontuações mais baixas, embora acima de 0,5, estão 4 dos 5 casos
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de doadores não-freqüentes. Este resultado sugere que AI.3-Conveniência da localização

pode explicar porque alguns doadores não apresentam um comportamento freqüente

de doação. A influência de tal variável é compreensível, pois se algumas pessoas

encontram dificuldade de acesso a uma instituição hemoterápica, doar sangue com

freqüência toma-se dificil para elas. Por outro lado, há respondentes que, mesmo não

considerando o local da doação conveniente, doam freqüentemente. A explicação para tal

comportamento pode estar em outras variáveis, como uma atitude favorável que motiva a

pessoa a doar a despeito das dificuldades de acesso à instituição hemoterápica.

TABELA 4.66

Resultados do modelo de Regressão Logística de RI-Freqüência de doação com
variáveis sobre a avaliação da instituição hemoterápica

Taxa de -2LL X2 (signif.)
Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)

acerto total Equação estimado

Modelo base 85,45% 91,243 Constante 1,7707 42,86 (0,00%)

Modelo final 85,45% 85,252 5,99 (1,44%) AI.3 0,5751 5,91 (1,50%)

Constante -0,3265 0,14 (70,22%)

Grau de ajuste (Goodness of 'fit) 112,870

R2 de Cox e Snell 0,053

R2 de Nagelkerke 0,094

Hosmer e Lemeshow: t (signif) 4,59 (10,07%)



164

TABELA 4.67
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de

regressão de R. l-Freqüência de doação com variáveis sobre avaliação da instituição
hemoterápica

Esperado

Doador Freqüente Não-freqüente Total

Freqüente 53 O 53
Observado

Não-freqüente 5 O 5

Total 58 O 58

d) Modelo de Regressão Logística de Freqüência de Doação com Variáveis de
Avaliação do Processo de Doação de Sangue

A TABELA 4.68 apresenta os resultados do modelo de regressão de R.l que utiliza

as variáveis que tratam da avaliação do processo de doação de sangue pelo respondente. A

única variável independente incluída no modelo final é AP.4-Dor causada pela experiência

de doar. O ajuste do modelo parece ser ruim, pois a taxa de acerto é igual a do modelo base

e os valores de R2 indicam que apenas uma parte muito pequena da variância de R 1 pode

ser explicada por este modelo.
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TABELA 4.68

Resultados do modelo de Regressão Logística de R. l-Freqüência de doação com
. variáveis sobre a avaliação do processo de doação de sangue

Taxa de -2LL "1.
2 (signif.)

Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 85,71% 91,866 Constante 1,7918 44,02 (0,00%)

Modelo final 85,71% 83,861 8,00 (0,47%) AP.4 -0,7993 7,78 (0,53%)

Constante 3,4681 23,96 (0,00%)

Grau de ajuste (Goodness of fit) 109,024

R2 de Cox e Snell 0,069

R2 de Nagelkerke 0,123

Hosmer e Lemeshow: r: (signif.) 0,46 (79,36%)

A TABELA 4.69 apresenta a matriz de classificação da amostra de validação,

utilizando-se o modelo de regressão de R.I com variáveis sobre avaliação do processo de

doação pelo respondente. O desempenho do modelo na amostra de validação foi medido

através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num

grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo de RI na amostra de validação foi de 89,7%,

desempenho melhor que na amostra de análise. Isto parece indicar que o modelo é válido.

A análise dos dados da amostra de validação revela que o modelo de R I atribui pontuações

mais baixas para os respondentes que declaram sentir dor ao ter doado sangue. No entanto,

na amostra de validação, verifica-se que doadores não-freqüentes e um doador freqüente

foram classificados de forma errada pelo modelo de RI, o que levanta dúvidas acerca da

adequação do modelo de R.I com a variável AP.4-Dor causada pela doação.
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TABELA 4.69
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de

regressão de RI-Freqüência de doação com variáveis sobre avaliação do processo de
doação

Esperado

Doador Freqüente Não-freqüente Total

Freqüente 52 1 53
Observado

Não-freqüente 5 O 5

Total 57 1 58

Analisando o desempenho do modelo de R.l que utiliza a variável AP.4-Dor

causada pela experiência de doar na amostra inteira, verifica-se que a proporção de

doadores não-freqüentes vai caindo à medida em que a pontuação aumenta. A TABELA

4.70 traz a proporção de doadores freqüentes e não-freqüentes em cada pontuação dada

pelo modelo de R.l que utiliza a variável AP.4-Dor causada pela experiência de doar. Este

resultado sugere que AP.4 pode ser adequado para explicar RI se associado a outras

variáveis.
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TABELA 4.70
Proporção de doadores freqüentes e não-freqüentes em cada faixa de pontuação dada

pelo modelo de regressão de R. l-Freqüência de doação com a variável AP.4-Dor
causada pela experiência de doar

Doador Freqüente Doador Não-freqüente Total
Pontuação

I I In % n % n %

0,37 2 66,7 1 33,3 3 100,0

0,57 6 75,0 2 25,0 8 100,0

0,74 11 78,6 3 21,4 14 100,0

0,87 84 88,4 11 11,6 95 100,0

0,94 49 92,5 4 7,5 53 100,0

Total 152 87,9 21 12,1 173 100,0

e) Modelo de Regressão Logística de Freqüência de Doação com Variáveis de Atitude
em Relação à Doação de Sangue

A TABELA 4.71 apresenta os resultados do modelo de regressão de R.i que utiliza

as variáveis que medem a atitude do respondente em relação à doação de sangue. A única

variável independente incluída no modelo final é AT.4-Medo de contrair AIDS na doação.

O ajuste do modelo parece ser ruim, pois a taxa de acerto é praticamente igual a do modelo

base e os valores de R2 indicam que apenas uma parte muito pequena da variância de R i

pode ser explicada por este modelo.
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TABELA 4.71

Resultados do modelo de Regressão Logística de RI-Freqüência de doação com
variáveis sobre a atitude em relação à doação de sangue

Taxa de -2LL t (signif.) Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 85,59% 91,556 Constante 1,7813 43,44 (0,00%)

Modelo final 86,49% 84,401 7,15 (0,75%) AT.4 -0,6458 7,32 (0,68%)

Constante 2,9464 28,58 (0,00%)

Grau de ajuste (Goodness oifit) 112,585

R2 de Cox e Snell 0,062

R2 de Nagelkerke 0,111

Hosmer e Lemeshow: '1: (signif.) 0,86 (35,22%)

A TABELA 4.72 apresenta a matriz de classificação da aplicação do modelo de RI

na amostra de validação. O desempenho do modelo na amostra de validação foi medido

através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num

grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo de R.I na amostra de validação foi de 87,7%,

desempenho um pouco melhor que na amostra de análise. Isto parece indicar que o modelo

é válido. Observando os dados da amostra de validação, verifica-se que o modelo de R.I

com AT.4 na doação atribui menor pontuação aos respondentes que declararam sentir medo

de pegar AIDS ao doar sangue. No entanto, os respondentes que apresentaram pontuação

baixa e que foram classificados como não-freqüentes, são doadores freqüentes. Então, os

resultados sugerem que a variável AT.4-Medo de contrair AIDS na doação não é

adequada para diferenciar doadores freqüentes e não-freqüentes.
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TABELA 4.72
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de

regressão de R. l-Freqüência de doação com variáveis sobre atitude em relação à
doação de sangue

Esperado

Doador Freqüente Não-freqüente Total

Freqüente 49 3 52
Observado

Não-freqüente 5 O 5

Total 54 3 57

f) Modelo de Regressão Logística de Freqüência de Doação com Todas as Variáveis
Independentes Mensuradas

o teste de Regressão Logística realizado para R l-Freqüência da doação com todas

as variáveis mensuradas na pesquisa não chegou a um resultado final, devido à quantidade

de variáveis e o reduzido tamanho da amostra de análise. O modelo de R.l com maior

número de variáveis e que atende aos critérios de significância estabelecidos é apresentado

na TABELA 4.73. As variáveis independentes incluídas no modelo são D.z-Sexo, D.6B-

Profissão ou ocupação: Aposentado e Do lar, D.6H-Profissão ou ocupação: Profissionais

das Ciências Sociais e Humanas, D.6J-Profissão ou ocupação: Profissionais do Ensino,

AI.6-Conveniência dos horários de atendimento, AP.7-Tontura ou náusea na experiência

de doar, AT.4-Medo de contrair AIDS na doação e P.2-Se amigos e familiares já

receberam transfusão. O ajuste do modelo parece ser bom, pois a taxa de acerto é elevada e

os valores de R2 de Cox e Snell e de Nagelkerke indicam que uma boa parte da variância de

RI pode ser explicada pelo modelo.
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TABELA 4.73
Resultados do modelo de Regressão Logística de RI-Freqüência de doação com todas

as variáveis mensuradas

Taxa de -2LL r: (signif.) Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 83,13% 75,327 Constante 1,5949 29,60 (0,00%)

Modelo n" 8 97,59% 13,673 61,65 (0,00%) D.2 -6,2791 5,15 (2,32%)

D.6B -12,8939 5,95 (1,47%)

D.6H -15,7931 6,50 (1,08%)

D.6J -15,8904 4,58 (3,22%)

AI.6 -2,3686 5,82 (1,58%)

AP.7 -6,6226 4,96 (2,58%)

AT.4 -1,7987 4,75 (2,92%)

P.2 -7,6758 3,89 (4,84%)

Constante 38,6681 7,23 (0,72%)

Grau de ajuste (Goodness of fit) 20,658

R2 de Cox e Snell 0,524

R2 de Nagelkerke 0,879

Hosmer e Lemeshow: r: (signif.) 1,43 (99,37%)

A TABELA 4.74 mostra a matriz de classificação da utilização do modelo de R.l na

amostra de validação. O desempenho do modelo na amostra de validação foi medido

através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num

grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo R 1 na amostra de validação foi de 73,7%,

inferior à da amostra de análise, levando a concluir que este modelo não pode ser

considerado válido.
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TABELA 4.74

Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de
regressão de RI-Freqüência de doação com todas as variáveis mensuradas

Esperado

Doador Freqüente Não-freqüente Total

Freqüente 42 10 52
Observado

Não-freqüente 5 O 5

Total 47 10 57

o QUADRO 4.5 resume os resultados obtidos nesta seção. Cabe destacar que não

foi possível chegar ao resultado final do modelo de R.I-Freqüência da doação que tivesse

testado todas as variáveis independentes, devido ao reduzido tamanho da amostra de

análise. O teste foi interrompido após a inclusão da oitava variável independente no modelo

de regressão de R.I. Assim, as variáveis independentes mensuradas podem ser adequadas

para segmentar doadores de acordo com o critério de freqüência estabelecido, embora

alguns dos resultados obtidos apresentem evidências contrárias.
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QUADRO 4.5

Resultados para as hipóteses estabelecidas sobre freqüência da doação

Hipótese Resultado Tabelas

HI.I

H1.2

H1.3

HIA

H1.5

Na freqüência da doação, os
doadores de sangue podem
ser diferenciados a partir de
variáveis demográficas.

Na freqüência da doação, os
doadores de sangue podem
ser diferenciados a partir de
variáveis de comportamento
da doação.

Na freqüência da doação, os
doadores de sangue podem
ser diferenciados a partir de
variáveis de avaliação da
instituição que realiza a
coleta.

Na freqüência da doação, os
doadores de sangue podem
ser diferenciados a partir de
variáveis de avaliação do
processo de doação.

Na freqüência da doação, os
doadores de sangue podem
ser diferenciados a partir de
variáveis de atitude com
relação à doação.

As variáveis demográficas
mensuradas. não parecem ser
adequadas para diferenciar doadores
da amostra de acordo com critério
de freqüência estabelecido.

As variáveis de comportamento da
doação mensuradas não parecem ser
adequadas para diferenciar doadores
da amostra de acordo com critério
de freqüência estabelecido.

A variável de avaliação da
instituição hemoterápica AI. 3-
Conveniência da localização parece
ser adequada para diferenciar os
doadores da amostra de acordo com
critério de freqüência estabelecido.

A variável de avaliação do processo
de doação AP.4-Dor causada pela
experiência de doar parece ser
adequada para diferenciar doadores
da amostra de acordo com critério
de freqüência estabelecido se
associada a outras variáveis.

As variáveis de atitude com relação
à doação mensuradas não parecem
ser adequadas para diferenciar
doadores da amostra de acordo com
critério de freqüência estabelecido.

4.4 a 4.9

4.12 a 4.14
4.48 e 4.49

4.16 a 4.25
4.50 e 4.51

4.26 a 4.32
4.52 a 4.54

4.33 a 4.40
4.55 a 4.56
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4.3.2. Qualificação do Doador

São agora apresentados os resultados obtidos para os modelos de regressão de R.2-

Qualificação do doador, de acordo com as hipóteses estabelecidas para esta dissertação. As

variáveis foram primeiro testadas em blocos: demográficas, de comportamento de doação,

de atitude com relação à doação, de avaliação da instituição que realiza a coleta e de

avaliação do processo de doação. Depois, todas estas e mais duas variáveis referentes ao

histórico pessoal do respondente foram testadas numa única regressão.

a) Modelo de Regressão Logística de Qualificação do Doador com Variáveis
Demográficas

A TABELA 4.75 apresenta os resultados para o modelo de regressão de R.2 com

variáveis demográficas. O modelo de regressão de R.2 inclui apenas a variável

independente D.61-Profissão ou ocupação: Profissionais das Letras, das Artes e da

Comunicação e Religiosos. O ajuste do modelo não pode ser considerado bom. A taxa de

acerto do modelo final é igual ao do modelo base e os valores de R2 são próximos de zero,

o que indica que o modelo explica muito pouco da variância de R 2.

TABELA 4.75

Resultados do modelo de Regressão Logística de R.2-Qualificação do doador com
variáveis demográficas

Taxa de -2LL r: (signif.)
Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)

acerto total Equação estimado

Modelo base 94,70% 117,31 Constante -2,8829 118,06 (0,00%)

Modelo final 94,70% 107,13 10,18 (0,01%) 0.61 3,0948 12,70 (0,04%)

Constante -3,0948 109,95 (0,00%)

Grau de ajuste (Goodness of.fit) 282,999

R2 de Cox e Snell 0,035

R2 de Nagelkerke 0,104
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A TABELA 4.76 apresenta os resultado da matriz de classificação da amostra de

validação, aplicando o modelo de R 2 que utiliza variáveis demográficas. O desempenho do

modelo na amostra de validação foi medido através da taxa de acerto, adotando o ponto de

corte de 0,5 para classificaro indivíduo num grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo

de R.2 na amostra de validação foi de 97,7%, um pouco mais alta do que na amostra de

análise. Isto parece indicar que o modelo é válido. Observando a aplicação do modelo na

amostra de análise, verifica-se que há alguns casos de doadores não-qualificados que se

enquadram na categoria da variável D.61-Profissão ou ocupação: Profissionais das Letras,

das Artes e da Comunicação e Religiosos. Na amostra de validação, no entanto, não há

nenhum respondente que se enquadra na categoria da variável D.6I. O modelo de R2

classificou todos os doadores da amostra de validação como qualificados embora houvesse

casos de não qualificação. Isto sugere que a variável D.61 pode ser adequada para

caracterizar doadores qualificados e não-qualificados se estiver associada a outras

variáveis.

TABELA 4.76

Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de
regressão de R.2-Qualificação do doador com variáveis sobre comportamento de

doação

Esperado

Doador Qualificado Não-qualificado Total

Qualificado 169 o 169

Observado
Não-qualificado 4 o 4

Total 173 o 173
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b) Modelo de Regressão Logística de Qualificação do Doador com Variáveis do
Comportamento de Doação de Sangue

A TABELA 4.77 apresenta os resultados do modelo de regressão de R.2 que utiliza

as variáveis referentes ao comportamento de doação de sangue. O modelo de regressão de

R.2 inclui apenas a variável independente CI-Número de doações declaradas. O ajuste do

modelo é ruim, a taxa de acerto total não aumenta com a inclusão da variável Cl no modelo

e os valores de R2 indicam que o modelo explica pouco da variância de R2.

TABELA 4.77

Resultados do modelo de Regressão Logística de R.2-Qualificação do doador com
variáveis sobre o comportamento de doação de sangue

Taxa de -2LL X2 (signif.) Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 93,49% 147,91 Constante -2,6634 132,67 (0,00%)

Modelo final 93,49% 123,76 24,15 (0,00%) ci -0,6830 8,92 (0,28%)

Constante -0,9281 4,29 (3,82%)

Grau de ajuste (Goodness of fit)

R2 de Cox e Snell
R2 de Nagelkerke
Hosmer e Lemeshow: r: (signif.)

259,986
0,076
0,198

5,31 (50,46%)

A TABELA 4.78 apresenta os resultado da matriz de classificação da amostra de

validação, aplicando-se o modelo de R 2 que utiliza variáveis demográficas. O desempenho

do modelo na amostra de validação foi medido através da taxa de acerto, adotando o ponto

de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num grupo ou noutro. A taxa de acerto do

modelo de R2 na amostra de validação foi de 98,2%, mais alta que a da amostra de análise.

Isto parece indicar que o modelo é válido. Analisando a amostra de validação, no entanto,

percebe-se que a taxa de acerto é alta porque o número de casos válidos foi reduzido pela

falta de dados de alguns respondentes. A aplicação do modelo de R 2 equivale a classificar
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todos os indivíduos como doadores qualificados, pois a maior pontuação é 0,17, para

respondentes que doaram pela primeira vez. Então, tanto faz aplicar o modelo ou classificar

todos os doadores como qualificados. Aplicando o modelo de R2 que utiliza a variável Cl

na amostra inteira, observa-se que o número de doadores não-qualificados é mais alto no

grupo dos doadores que obtiveram pontuação mais alta, doadores de primeira vez. Este

resultado sugere, portanto, que a variável comportamental Cl-Número de doações

declaradas pode ser adequada para o modelo de R.2 se associada a outras variáveis.

TABELA 4.78

Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de
regressão de R.2-Qualificação do doador com variáveis sobre comportamento de

doação

Esperado

Doador Qualificado Não-qualificado Total

Qualificado 160 O 160
Observado

Não-qualificado 3 O 3

Total 163 O 163

c) Modelo de Regressão Logística de Qualificação do Doador com Variáveis de
Avaliação da Instituição Hemoterápica

A TABELA 4.79 apresenta os resultados do modelo de regressão de R 2 que utiliza

as variáveis que tratam da avaliação da instituição hemoterápica pelo respondente. O

modelo de R2 inclui as variáveis independentes AIA-Tempo de espera e Al.8-

Profissionalismo no atendimento. O ajuste do modelo não parece ser bom, a taxa de acerto

permanece inalterada em relação ao modelo base e os valores de R2 indicam que o modelo

explica pouco da variância de R 2.
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A TABELA 4.80 apresenta a matriz de classificação para o modelo de regressão de

R2 com variáveis sobre a avaliação da instituição hemoterápica. O desempenho do modelo

na amostra de validação foi medido através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de

0,5 para classificar o indivíduo num grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo de R2 na

amostra de validação foi de 97,7%, mais alta que na amostra de análise. Olhando para a

amostra de validação, no entanto, verifica-se que nenhum doador foi classificado como

não-qualificado pelo modelo de R.2 que utiliza variáveis de avaliação da instituição

hemoterápica. Tanto faz aplicar o modelo ou classificar todos os doadores como

qualificados. Ao aplicar o modelo na amostra inteira também não se conseguiu detectar

nenhuma correspondência entre a pontuação atribuída pelo modelo de R 2 que utiliza as

variáveis Al.4 e Al.8 e a qualificação observada do respondente. Isto leva a considerar que

as variáveis mensuradas de avaliação da instituição hemoterápica não são adequadas

para diferenciar doadores quanto à sua qualificação, mesmo se associada a outras

variáveis.

TABELA 4.79
Resultados do modelo de Regressão Logística de R.2-Qualificação do doador com

variáveis sobre a avaliação da instituição hemoterápica

Taxa de -2LL r (signif) Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 94,46% 131,42 Constante -2,8367 129,21 (0,00%)

Modelo final 94,46% 118,87 12,54 (0,19%) AI.4 0,5599 6,96 (0,83%)

AI.8 -0,8842 5,09 (2,41%)

Constante -0,3528 0,03 (84,18%)

Grau de ajuste (Goodness of fit)

R2 de Cox e SnelI
R2 de Nagelkerke
Hosmer e Lemeshow:r (signif.)

379,012
0,040
0,115

5,34 (25,34%)



178

TABELA 4.80
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de

regressão de R2-Qualificação do doador com variáveis sobre avaliação da instituição
hemoterápica

Esperado

Doador Qualificado Não-qualificado Total

Qualificado 168 O 168
Observado

Não-qualificado 4 O 4

Total 172 O 172

d) Modelo de Regressão Logística de Qualificação do Doador com Variáveis de
Avaliação do Processo de Doação de Sangue

A TABELA 4.81 apresenta os resultados do modelo de regressão de R2 que utiliza

as variáveis que tratam da avaliação do processo de doação de sangue pelo respondente. O

modelo de R2 inclui apenas a variável independente AP.7-Tontura ou náusea na

experiência de doar. O modelo não tem um bom ajuste, a taxa de acerto do modelo final é

igual à do modelo base e os valores de R2 indicam que o modelo explica pouco da variância

deR2.
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TABELA 4.81
Resultados do modelo de Regressão Logística de R2-Qualificação do doador com

. variáveis sobre a avaliação do processo de doação de sangue

Taxa de -2LL "I: (signif.)
Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)

acerto total Equação estimado

Modelo base 94,03% 143,91 Constante -2,7560 135,69 (0,00%)

Modelo final 94,03% 139,09 (%) AP.7 0,4887 5,63 (1,76%)

Constante -3,6719 55,76 (0,00%)

Grau de ajuste (Goodness 01fit) 304,191

R2 de Cox e Snell 0,015

R2 de Nagelkerke 0,041

Hosmer e Lemeshow: "I} (signif.) 1,12 (28,89%)

A TABELA 4.82 apresenta a matriz de classificação da amostra de validação,

utilizando o modelo de regressão de R 2 com variáveis sobre avaliação do processo de

doação pelo respondente. O desempenho do modelo na amostra de validação foi medido

através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num

grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo de R2 na amostra de validação foi de 97,7%,

mais alta que na amostra de análise. No entanto, na análise dos dados da amostra de

validação, nota-se que a aplicação do modelo de R.2 equivale a considerar todos os

doadores qualificados. Aplicando o modelo de R 2 na amostra inteira, verifica-se que, a não

ser no grupo de respondentes que apresenta pontuação mais alta, todos os demais grupos

têm alguma proporção de doadores não-qualificados. Este resultado leva a considerar que

as variáveis mensuradas de avaliação do processo de doação não são adequadas para

diferenciar doadores quanto à sua qualificação.
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TABELA 4.82
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de

regressão de R2-Qualificação do doador com variáveis sobre avaliação do processo de
doação

Esperado

Doador Qualificado Não-qualificado Total

Qualificado 168 O 168
Observado

Não-qualificado 4 O 4

Total 172 O 172

e) Modelo de Regressão Logística de Qualificação do Doador com Variáveis de
Atitude em Relação à Doação de Sangue

A TABELA 4.83 apresenta os resultados do modelo de regressão de R 2 que utiliza

as variáveis que medem a atitude do respondente em relação à doação de sangue. O modelo

de R2 inclui as variáveis independentes AT.l-Satisfação pessoal com experiência de doar,

AT.4-Medo de contrair AIDS na doação e AT.6Z-Motivo pelo qual doou sangue: Sem

.resposta. O ajuste do modelo não parece ser bom, a taxa de acerto permanece inalterada em

relação ao modelo base e os valores de R2 indicam que o modelo explica pouco da

variância de R 2.
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TABELA 4.83
Resultados do modelo de Regressão Logística de R2-Qualificação do doador com

variáveis sobre a atitude em relação à doação de sangue

Taxa de -2LL X2 (signif.) Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 93,95% 143,41 Constante -2,7425 134,26 (0,00%)

Modelo final 93,95% 120,82 22,59 (0,00%) AT.1 -1,0829 8,18 (0,42%)

ATA 0,4167 4,57 (3,24%)

AT.6Z 2,8425 10,75 (0,10%)

Constante 0,9912 0,33 (56,47%)

Grau de ajuste (Goodness 01fit) 265,286

R2 de Cox e Snell 0,069

R2 de Nagelkerke 0,189
Hosrner e Lemeshow: r (signif.) 7,59 (10,76%)

A TABELA 4.84 apresenta a matriz de classificação da aplicação do modelo de R 2

na amostra de validação. O desempenho do modelo na amostra de validação foi medido

através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num

grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo de R2 na amostra de validação foi de 96,5%,

mais alta que na amostra de análise. Isto parece indicar que o modelo R.2 que utiliza as

variáveis independentes AT.l, AT.4 e AT.6Z é válido. Analisando a aplicação do modelo

nos dados da amostra de validação, verifica-se que as pontuações mais altas foram dadas a

doadores qualificados. Os doadores não-qualificados da amostra de validação não foram

classificados de forma correta. Aplicando o modelo de R2 na amostra inteira, a pontuação

mais alta corresponde a dois casos de doadores não-qualificados. Tal pontuação foi

atribuída porque a) o doador não respondeu a pergunta referente ao motivo pelo qual doou

sangue ou b) o doador declarou ter medo de contrair AIDS ao doar sangue e não sentir

satisfação pessoal ao doar sangue. No entanto, há muitos casos de respondentes não-

qualificados que receberam pontuações baixas pelo modelo de R.2. Os resultados, portanto,
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sugerem que as variáveis AT.l, AT.4 e AT.6Z podem ser adequadas para diferenciar

doadores qualificados ou não, se estiverem associadas a outras variáveis.

TABELA 4.84

Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de
regressão de R.l-Qualificação do doador com variáveis sobre atitude em relação à

doação de sangue

Esperado

Doador Qualificado Não-qualificado Total

Qualificado 165 2 167
Observado

Não-qualificado 4 O 4

Total 169 2 171

t) Modelo de Regressão Logística de Qualificação do Doador com Todas as Variáveis
Independentes Mensuradas

A TABELA 4.85 apresenta os resultados do modelo de regressão de R.2 que utiliza

todas as variáveis mensuradas. As variáveis independentes incluídas no modelo de R2 são

D.3C-Escolaridade: Até superior incompleto, D.6G-Profissão ou ocupação: Profissionais

das Ciências Jurídicas, D.6I-Profissão ou ocupação: Profissionais das Letras, das Artes e

da Comunicação e Religiosos, D.60-Profissão ou ocupação: Trabalhadores de Serviços

Administrativos, AI. 3-Conveniência da localização, AI. 4- Tempo de espera, AT l-Satisfação

pessoal com experiência de doar e AT 6R-Motivo pelo qual doou sangue: Oportunidade ou

Estava aqui. O ajuste do modelo de R 2 não parece ser ruim, pois a taxa de acerto do

modelo final é um pouco mais alta que a do modelo base e os valores de R2 indicam que

uma parte da variância de R.2 pode ser explicada pelo modelo.

A TABELA 4.86 mostra a matriz de classificação da utilização do modelo de R 2 na

amostra de validação. O desempenho do modelo na amostra de validação foi medido

através da taxa de acerto, adotando o ponto de corte de 0,5 para classificar o indivíduo num
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grupo ou noutro. A taxa de acerto do modelo de R.2 na amostra de validação foi de 91,3%,

inferior à da amostra de análise, levando a concluir que este modelo não pode ser

considerado válido. A aplicação do modelo de R2 na amostra total mostra que a freqüência

de doadores não-qualificados é mais alta nos grupos com pontuação mais alta. Assim,

apesar de o modelo não ser válido, deve-se reconhecer que é capaz de reconhecer, pelo

menos, uma parte dos doadores não-qualificados.

TABELA 4.85

Resultados do modelo de Regressão Logística de R2-Qualificação do doador com
todas as variáveis mensuradas

Taxa de -2LL t (signif) Variáveis na Coeficiente Wald (signif.)
acerto total Equação estimado

Modelo base 94,67% 101,53 Constante -2,8775 101,90 (0,00%)

Modelo :final 97,13% 34,95 66,58 (0,00%) D.3C -3,6058 7,83 (0,51%)

D.6G 12,6270 8,01 (0,46%)

D.61 9,9730 9,35 (0,22%)

D.60 6,9194 6,81 (0,90%)

Al.3 2,4746 4,51 (3,36%)

Al.4 2,8289 6,95 (0,84%)

AT.l -4,3755 8,63 (0,33%)

AT.6R 10,6825 8,34 (0,39%)

Constante -3,7790 0,95 (32,79%)

Grau de ajuste (Goodness offit) 60,251

RZ de Cox e Sneli 0,239

RZ de Nagelkerke 0,702
Hosmer e Lemeshow: t (signif) 0,13 (100,0%)
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TABELA 4.86
Matriz de classificação para aplicação na amostra de validação do modelo de
regressão de R.2-Qualificação do doador com todas as variáveis mensuradas

Esperado

Doador Qualificado Não-qualificado Total

Qualificado 157 12 169
Observado

Não-qualificado 3 1 4

Total 160 13 173

o QUADRO 4.6 resume os resultados obtidos nesta seção. Com relação à validação

do modelo de R. 2, cabe observar que, em muitos casos, a taxa de acerto da amostra de

validação parece ser mais alta porque o número de doadores não-qualificados é

percentualmente menor que na amostra de análise. Isto significa que se o modelo de R 2

apontar que todos os doadores são qualificados na amostra de validação já apresentará um

desempenho melhor que na amostra de análise, Desta forma, não é possível avaliar

adequadamente a validade do modelo, considerando que sua aplicação equivale a

considerar todos os doadores qualificados.
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QUADRO 4.6
Resultados para as hipóteses estabelecidas sobre qualificação do doador

Hipótese Resultado Tabelas

H2.l

H2.2

H2.3

H2.4

H2.5

Na qualificação do doador,
os doadores de sangue
podem ser diferenciados a
partir de variáveis
demográficas.

Na qualificação do doador,
os doadores de sangue
podem ser diferenciados a
partir de vanaveis de
comportamento da doação.

Na qualificação do doador,
os doadores de sangue
podem ser diferenciados a
partir de vanaveis de
avaliação da instituição que
realiza a coleta.

Na qualificação do doador,
os doadores de sangue
podem ser diferenciados a
partir de variáveis de
avaliação do processo de
doação.

Na qualificação do doador,
os doadores de sangue
podem ser diferenciados a
partir de variáveis de atitude
com relação à doação.

A variável demográfica D.6-
Profissão ou ocupação parece ser
adequada para caracterizar os
doadores da amostra no critério de
qualificação estabelecido.

A variável comportamental CI-
Número de doações declaradas
parece ser adequada para
caracterizar os doadores da
amostra no critério de qualificação
estabelecido.

As vanaveis mensuradas de
avaliação da instituição
hemoterápica não parecem ser
adequadas para diferenciar os
doadores da amostra no critério de
qualificação estabelecido.

As vanaveis mensuradas de
avaliação do processo de doação
não parecem ser adequadas para
diferenciar os doadores da amostra
no critério de qualificação
estabelecido.

As vanaveis de atitude AT.I-
Satisfação pessoal com
experiência de doar, AT.4-Medo
de contrair AIDS ao doar e AT.6-
Motivo pelo qual doou sangue
parecem ser adequadas para
caracterizar os doadores da
amostra no critério de qualificação
estabelecido.

4.4 a 4.9

4.12 a 4.14
4.56

4.16 a 4.25
4.57

4.26 a 4.32
4.58

4.33 a 4.40
4.59 e 4.60
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5. CONCLUSÕES
Este capítulo traz as conclusões desta dissertação e está dividido em três partes. A

primeira delas trata das limitações do estudo. A segunda parte traz considerações sobre os

principais resultados empíricos, discutindo as contribuições desta dissertação. Por fim, são

apresentas sugestões para estudos posteriores.

5.1. Limitações

Diversas limitações incidiram sobre esta dissertação de modo incontornável. Logo,

tais limitações devem ser consideradas antes da discussão das contribuições trazidas.

o desconhecimento da proporção de doadores freqüentes ou não e de doadores

qualificados ou não na população de doadores das instituições hemoterápicas que

participaram desta dissertação, segundo os critérios estabelecidos, dificultou a

determinação de um número de elementos da amostra suficientepara a análise pretendida.

Os testes estatísticos foram prejudicados porque o número de doadores não-

qualificados e de doadores não-freqüentes foi pequeno, não permitindo ter segurança nos

resultados apresentados, não dando certeza a respeito das características que podem ser

atribuídas a esses doadores. Nos testes de dependências, por exemplo, se há respostas que

poucos escolheram e, dentre estes poucos, um é doador não-freqüente ou não-qualificado,

esta categoria de resposta fica em evidência por ter uma proporção alta destes doadores. Por

exemplo, se há apenas três respondentes numa determinada categoria de resposta e um

destes três for não-freqüente ou não-qualificado, ele sozinho já representa 33,3% dos

respondentes desta categoria. Mesmo que em outras categorias de resposta haja mais

respondentes não-freqüentes ou não-qualificados, proporcionalmente, poderão apresentar

um percentual menor destes doadores, sendo considerado portanto de menor importância

para caracterizar a não freqüência ou a não qualificação.
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A validação dos modelos de Regressão Logística também foi prejudicada, sobretudo

pela pequena proporção de doadores não-qualificados. A amostra de validação para o teste

dos modelos de regressão de R2-Qualificação do doador apresentou menor proporção de

doadores não-qualificados. Assim, se o modelo testado apontasse todos os doadores como

qualificados, possivelmente a taxa de acerto apontaria sua validade, pois a proporção de

erro (não-qualificados considerados como qualificados) seria pequena.

o desconhecimento da proporção de pessoas que doam em mais de uma instituição

hemoterápica reduziu o tamanho da amostra para a variável Ri-Freqüência de doação. A

TABELA 5.1 mostra a quantos doadores da amostra foi ou não foi possível atribuir a

variável Ri. Dos 509 entrevistados, 398 podiam ser classificadoscomo doadores freqüentes

ou não. No entanto, destes, 212 entrevistados declararam que haviam doado. sangue mais de

uma vez na vida, embora na instituição hemoterápica onde doaram houvesse apenas uma

doação registrada. Considerando outras inconsistências, a amostra válida para o cálculo da

freqüência de doação caiu para 173 dos 398 respondentes iniciais. Se houvesse

conhecimento prévio da proporção de pessoas que doam em mais de uma instituição

hemoterápica, poder-se-ia adotar uma amostra maior ou realizar um esforço para envolver

outras instituições na pesquisa. Quando houvesse inconsistência entre o número de doações

declarado pelo doador e registrado numa instituição, seria possível verificar nos bancos de

dados de outras instituições se realmente houvera outras doações e quando foram

realizadas. Assim, o cálculo da freqüência de doação seria possível para todos aqueles que

doaram mais de uma vez.
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QUADROS.1
Distribuição de freqüência dos doadores da Amostra de acordo com o histórico de

doação em cada instituição hemoterápica participante da pesquisa e da possibilidade
de determinação de RI-Freqüência de doação

Doador
SH- H- TOTAL RI RI não

HlAE SCMSP determinável determinável

1&doação
Entrevistado no dia da doação 31 80 111 111

declarou
ter doado
uma Entrevistado 18 meses após a
única vez 10 10 10
na vida

data da doação

Doou uma única vez na
instituição hemoterápica onde 95 117 212 212
foi entrevistado

Não declarou o
número exato 8 6 14 13 1
de doações
realizadas

Repetição N° de doações

declarou
declaradas é

ter doado Doou mais diferente do n°

mais de de uma vez de doações 90 33 123 111 12

uma vez na instituição registradas na

na vida hemoterápica instituição

onde foi hemoterápica
entrevistado

N' de doações
declaradas é
igual ao n" de
doações 27 12 39 39
registradas na
instituição
hemoterápica

Total 261 248 509 173 336
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As hipóteses não foram comprovadas, não sendo os resultados considerados

conclusivos. Em primeiro lugar, a amostra obtida não pode ser considerada aleatória para a

população de doadores de sangue da cidade de São Paulo. Como já mencionado no

Capítulo 3, a amostra não pode ser considerada aleatória nem para a população de doadores

nas duas instituições hemoterápicas participantes da pesquisa. Em segundo lugar, as

variáveis mensuradas são uma possibilidade de representar as categorias propostas para

caracterizar o doador - variáveis demográficas, comportamentais, de avaliação e de atitude.

Cabe aqui citar KERLINGER (1979: 10), "todo conhecimento do mundo é afetado, e até

distorcido de certa forma, pelas predisposições dos observadores". Portanto, as variáveis

aqui mensuradas provavelmente não são as mesmas apresentadas em outros estudos.

Assim, os resultados desta dissertação dizem respeito às variáveis aqui mensuradas e não às

categorias às quais elas devem pertencer e, por conseqüência, não servem como base para

afirmar ou refutar a teoria. Deve-se considerar que tanto as. variáveis independentes

mensuradas, quanto as variáveis resposta, são construções teóricas que se pretendia

verificar na realidade. A operacionalização adotada representa uma possibilidade dentre

inúmeras outras. O que é possível apresentar como resultado é que algumas relações entre

as variáveis mensuradas existem, outras não. No entanto, não se pode inferir a partir deste

resultado conclusões definitivas acerca das teorias que geraram as hipóteses propostas. O

que pode ser apresentado como resultado são indícios de que uma explicação teórica é

adequada ou não para explicar a realidade. Ainda assim, nenhum resultado pode ser

considerado conclusivo para refutar ou afirmardefinitivamenteum referencial teórico.

Os estudos encontrados sobre o comportamento do doador de sangue apresentam

diferentes desenhos de pesquisa. Esta dissertação também seguiu um desenho de pesquisa

diferente do estudo tomado como exemplo para ser realizado (ffiRAlllM e MOBLEY,

1993). Em primeiro lugar, os critérios utilizados para a determinação dos grupos de

doadores a serem discriminados foram diferentes. ffiRAlllM e MOBLEY (1993) buscam

diferenciar doadores de alta e baixa freqüência de doação e aqui buscou-se diferenciar

doadores freqüentes e não-freqüentes. Cabe observar, como mostra a FIGURA 5.1, que há

alguma superposição entre os grupos estabelecidos em ffiRAIDM e MOBLEY (1993) e

nesta dissertação. A FIGURA 5.1 também mostra uma sugestão de adoção dos dois



190

critérios anteriores. Em segundo lugar, a amostragem foi diferente, pois tiveram de ser

consideradas as condições possíveis de realização da pesquisa. Em terceiro lugar, o

instrumento de coleta de dados, o questionário, também foi diferente por motivos já

expostos. Em quarto lugar, a Análise Discriminante utilizada por ffiRAIllM e MOBLEY

(1993) foi substituída pela Regressão Logística, por esta ter sido considerada mais

adequada. As diferenças nos desenho de pesquisa não permitem a comparação direta de

resultados, que podem estar associados a diferenças metodológicas ou a diferenças nas

populações estudadas. Por outro lado, tal diversidade de pesquisas pode ser benéfica por

trazer diferentes indícios que afirmam ou refutam uma determinada teoria.

Doadores de alta
freqüência: 3 ou 4

doações num período de
12 meses

Doadores de baixa
freqüência: 1 ou 2

doações num período de
12 meses

Grupos de doadores
considerados por

ffiRAHIM e MOBLEY
(1993)

.-I----------f- --.--..-------..---..-..-- - -

Doadores freqüentes:
maisdeumad~onum

período de 18 meses

Doadores não-
freqüentes: apenas uma
doação num período de

18 meses

Doadores de alta
freqüência: mais de duas

doações num período de 18
meses

Grupos de doadores
considerados nesta

dissertação

Doadores de baixa
freqüência: duas doações
num período de 18 meses

Doadores não-freqüentes:
apenas uma doação num

período de 18 meses

Sugestão de grupos de
doadores adotando os

critérios anteriores

FIGURAS.1
Comparação entre os grupos de doadores considerados por ffiRAIllM e MOBLEY (1993)
e os grupos de doadores considerados nesta dissertação

Nesta dissertação não se pôde considerar a dimensão tempo. Na literatura,

encontram-se evidências de que os doadores mudam suas percepções ao longo de sua

"carreira" como doador de sangue. Ou seja, é possível que um mesmo doador responda às

mesmas perguntas de forma diferente se elas forem perguntadas em momentos diferentes.

Assim, é possível que os doadores freqüentes apresentem diferentes. percepções. Estas
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evidências representam uma limitação se for considerado que esta dissertação propunha

encontrar variáveis para explicar diferentes comportamentos de doação. Uma suposição

para o desenho da pesquisa desta dissertação foi que os doadores de cada categoria das

variáveis resposta - de freqüência ou qualificação - apresentassem uma certa uniformidade

de resposta em algumas das variáveis mensuradas, o que permitiria caracterizá-los de

acordo com estas variáveis. A possibilidade de haver variações dentro da própria categoria

de doadores dificulta a realização de tal proposta.

Outra limitação a ser considerada é a possibilidade do viés da desejabilidade social.

Em assuntos de natureza delicada o respondente pode se sentir constrangido ao optar por

certas respostas, embora na realidade aquelas possam ser as que melhor se adequam à sua

opinião ou realidade. Declarar que doou sangue por causa do atestado - "para ter um dia de

folga no trabalho" - parece ser menos "nobre" do que dizer que doou "para ajudar os

outros". Assim, há a possibilidade de algumas respostas terem sido influenciadas por este

viés.

Esta seção contemplou as limitações desta dissertação, apontando dificuldades

encontradas ao longo da realização da pesquisa e que resultados podem ser esperados a

partir de um estudo realizado nestas condições. A próxima seção trata dos resultados

obtidos.

5.2. Considerações

Esta seção traz considerações sobre os resultados sobre as hipóteses formuladas

nesta dissertação, comparando-os com os obtidos em estudos semelhantes já revisados no

Capítulo 2. Também nesta seção serão discutidos outros resultados não necessariamente

relacionados às hipóteses, mas que podem ter implicações gerenciais para as instituições

hemoterápicas.
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5.2.1. O Teste das Hipóteses

Nesta subseção serão apresentadas considerações a respeito das variáveis

mensuradas para verificar as hipóteses sobre freqüência de doação e qualificação do

doador. Na amostra, observa-se que a maioria dos doadores é do sexo masculino (69% da

amostra), metade está abaixo dos 30 anos (TABELA 4.4), tem 20 grau completo ou superior

incompleto (TABELA 4.5), não tem filhos (TABELA 4.6), é solteira (TABELA 4.7) e

pouco mais da metade apresenta uma renda mensal familiar bruta abaixo de 10,27 s.m.

(TABELA 4.9). Em geral, as características demográficas não diferenciam doadores

freqüentes e não-freqüentes, bem como doadores qualificados e não-qualificados - como

mostra o Apêndice 7.

a) Freqüência de Doação

Nas análises bivariada e multivariada não se encontrou relação alguma entre as

variáveis demográficas aqui mensuradas e a variável resposta RI-Freqüência de doação.

Por outro lado, dois estudos revisados apontam relação entre as variáveis sexo, idade e grau

de escolaridade e a freqüência de doação (mRAHIM e MOBLEY, 1993 e OWNBY et al.,

1999). Deve-se considerar, no entanto, que cada estudo adotou operacionalizações

diferentes para as variáveis, sobretudo a freqüência de doação. OWNBY et al. (1999)

consideram a) para o cálculo da freqüência o número de doações na vida da pessoa e o

intervalo de tempo entre as doações; b) a idade da pessoa na primeira doação de sua vida.

Tal abordagem não seria aqui possível, pois a amostragem realizada não permite identificar

todas as datas de doação de sangue dos respondentes; a TABELA 5.1 mostra que diversos

casos de pessoas que doaram em mais de uma instituição hemoterápica. Os critérios

adotados por mRAHIM e MOBLEY (1993) para a freqüência da doação foram

apresentados na seção anterior. A justificativa dos critérios adotados por mRAHIM e

MOBLEY (1993) para classificar a freqüência de doação não foi considerada apropriada

pela autora desta dissertação para que os mesmos critérios pudessem ser aqui adotados.

mRAHIM e MOBLEY (1993) citam a 2a doação como ponto a partir do qual as percepções

dos doadores mudam (pILIAVIN, 1990 citada por mRAHIM e MOBLEY, 1993: 69), por

isso, consideraram o grupo dos que doaram 1 ou 2 vezes no período de um ano como
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"doadores de baixa freqüência" e o grupo dos que doaram 3 ou 4 vezes no mesmo período

como "doadores de alta freqüência". Mas, ao formarem a amostra, IBRAIllM e MOBLEY

(1993) não' indicam se consideraram doações prévias às do período de 12 meses para o

estudo. Ou seja, entre aqueles que foram classificados por IBRAIllM e MOBLEY (1993)

como "doadores de baixa freqüência" poderia haver pessoas doando pela 3a
, 4a

, 5a vez na

vida. Assim, se considerado o referencial de Pll.JA VIN (1990), estes doadores - que foram

considerados por IBRAlllM e MOBLEY (1993) como "baixa :freqüência" e que doaram

outras vezes antes do período do estudo - deveriam ter percepções próximas às daqueles

classificados como "doadores de alta freqüência". Portanto, IBRAlllM e MOBLEY (1993)

diferenciam doadores quanto à intensidade da :freqüência, mas colocam na mesma categoria

pessoas que doam com baixa :freqüência e pessoas que não doam com :freqüência, como

mostrado na FIGURA 5.1. Talvez uma abordagem mais adequada seja a sugerida na

mesma FIGURA 5.1, considerando três categorias de doadores: a) alta :freqüência, b) baixa

:freqüência, c) não :freqüente.

A variável P.2-Se amigos e familiares já receberam transfusão de sangue

apresentou relação com Ri-Freqüência de doação (TABELA 4.47). O resultado aqui

obtido parece indicar que se a pessoa teve amigo ou familiar que já recebeu transfusão de

sangue, menor a probabilidade de ela ser um doador :freqüente. Este não foi o mesmo

resultado obtido por IBRAIllM e MOBLEY (1993) - respondentes com muitos amigos ou

parentes que receberam transfusão de sangue são doadores de alta :freqüência - e ROYSE e

DOOCIDN (1995) .- respondentes que indicaram ter amigos próximos que receberam

transfusão doaram mais unidades de sangue do que aqueles cujos amigos não receberam

transfusão ou aqueles que desconheciam esta informação. Além da diferença dos resultados

poder ser atribuída à forma de operacionalização das variáveis, uma outra possível

explicação pode estar na exigência das doações de reposição. Embora não se tenha buscado

determinar quais são as modalidades de "recrutamento" para doação nas populações

estudadas por IBRAlllM e MOBLEY (1993) e ROYSE e DOOCIDN (1995), sabe-se que a

exigência de doações de reposição é uma das práticas adotadas no Brasil para garantir

estoques suficientes de sangue e derivados. Assim sendo, pode-se supor que a exigência de

repor sangue leva uma pessoa que doa nesta situação a considerar uma nova doação apenas
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quando alguém próximo a ela necessitar e, por isso, tende a apresentar um comportamento

não-freqüente.

De fato, a relação entre as variáveis C.2-Tipo de doação e R.I-Freqüência de

doação (TABELA 4.49) também sugere que doadores de reposição tendem a ser não-

freqüentes. Na amostra, há uma proporção maior de doadores espontâneos entre os

freqüentes, sugerindo que o altruísmo pode ser um dos motivos que explicam a doação

freqüente. Este resultado está de acordo com os encontrados por ROYSE e DOOCHIN

(1995) - no grupo de doadores de muitos galões, uma maior proporção de pessoas declarou

ser voluntária em alguma atividade em comparação com o grupo aleatório de doadores - e

OWNBY et alo(1999) - a repetição voluntária e em curto período de tempo nas primeiras

doações pode indicar que o doador será freqüente. Deve-se considerar que os métodos

utilizados foram diferentes, no entanto, as conclusões dos estudos parecem oonfinnar que o

altruísmo apresenta alguma relação com o comportamento freqüente de doação de sangue.

A relação entre a variável Alê-Conveniência da localização do bloco referente à

avaliação da instituição hemoterápica e a variável resposta RI-Freqüência de doação

(TABELAS 4.50 e 4.66) sugere que a dificuldade de acesso ao local de doação explica o

comportamento de doadores não-freqüentes. A conveniência da localização também foi

uma variável apontada por ffiRAHIM:e MOBLEY (1993) para explicar a alta freqüência de

doações. Não se verificou relação entre as outras variáveis referentes à avaliação da

instituição hemoterápica mensuradas e a freqüência de doação, embora THOMSON et alo

(1998) tenham citado, entre outras variáveis, o tratamento dado pela equipe da instituição

hemoterápica, o tempo de espera e o nível de preparo do técnico da coleta como fatores

importantes para diferenciar respostas quanto à intenção de repetir a doação.

Duas variáveis do bloco de avaliação do processo de doação parecem estar

relacionadas à RI-Freqüência de doação, AP2-Adequação do local da entrevista quanto à

privacidade - a proporção de respondentes não satisfeitos com esta variável foi maior entre

os doadores não-freqüentes (TABELA 4.52) - e AP4-Dor causada.pela experiência de

doar - a proporção de respondentes que declararam sentir dor durante a doação foi maior

entre doadores não-freqüentes (TABELA 4.68). O resultado obtido com relação à
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adequação do local da entrevista quanto à privacidade parece estar de acordo com o

resultado obtido por THOMSON et alo(1998), embora tenham adotado outro desenho de

pesquisa. Estes autores relatam que, entre os doadores que não corisideraram ter

privacidade suficiente para a entrevista clínica, houve uma maior proporção de declarações

de pouca probabilidade de repetir a doação, em comparação aos outros grupos que

considerou a privacidade suficiente. Sentir dor durante a doação não necessariamente leva à

não repetição da doação. Embora THOMSON et alo (1998) tenham encontrado relação

entre o bem-estar fisico e a intenção de realizar novas doações, ROYSE e DOOCHIN

(1995) encontraram, tanto entre doadores de muitos galões de sangue quanto entre doadores

aleatórios, 20% de respondentes que relataram más experiências na doação. Ou seja, a má

experiência pode afetar a decisão de repetir doações de sangue, mas não necessariamente

influencia todos os doadores com a mesma intensidade, uma vez que há casos de pessoas

que continuaram a doar sangue, mesmo tendo passado por más experiênciasna doação.

No bloco das variáveis de atitude com relação à doação, encontrou-se relação entre

AT3B-Percepção da doação como procedimento médico seguro (TABELA 4.55) e AT4-

Medo de contrair AIDS na doação (TABELAS 4.56 e 4.71) com a variável resposta Rl-

Freqüência de doação. IBRAHIM e MOBLEY (1993) também sugerem o medo de contrair

AIDS como uma explicação para a baixa freqüência de doações. Ainda que IBRAHIM e

MOBLEY (1993) e ROYSE e DOOCHIN (1995) tenham observado que doadores que

dizem sentir satisfação pessoal com a doação tendem a doar freqüentemente ou diversas

vezes, esta relação não foi observada na amostra desta dissertação.

b) Qualificação do Doador

A única variável demográfica que parece apresentar alguma relação com a variável

resposta R.2-Qualificação do doador foi Diôl-Profissão ou ocupação: Profissionais das

Letras, das Artes e da Comunicação e Religiosos (TABELA 4.75). Este resultado parece

estranho à primeira vista e pode se tratar de uma relação espúria ou casual. Uma outra

suposição para explicar este resultado é que esta variável pode estar associada ao estilo de
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vida da pessoa, mas isto não significa que todos desta determinada profissão não sejam

doadores qualificados.

A variável C.l-Número de doações declaradas parece apresentar relação com R.2-

Qualificação do doador, maior o número de doações, menor a probabilidade de o doador

não ser qualificado (TABELAS 4.57 e 4.77). Este resultado, como comentado

anteriormente, já podia ser esperado, pois os doadores têm acesso aos resultados de seus

exames de sorologia e a tendência é que a seleção dos doadores seja mais adequada à

medida em que aumenta o número de doações dos respondentes. Isto, no entanto, não

significa que haja apenas doadores qualificados nos grupos com maior número de doações,

pois um doador qualificado pode contrair uma doença transmissível em algum momento de

sua "carreira" como doador de sangue.

Outras variáveis que parecem estar associadas a R2-Qualificação do doador são

AP. 7-Tontura ou náusea na experiência de doar (TABELAS 4.59 e 4.81), AT.l-Satisfação

pessoal ao doar sangue (TABELA.83), AT.4-Medo de contrair AIDS ao doar (TABELAS

4.60 e 4.83), AT.5C-Importância dada a benefícios: folga no trabalho (TABELA 4.61) e

AT.6Z-Motivo pelo qual doou: sem resposta (TABELA 4.83). O percentual de doadores

não-qualificados foi maior no grupo dos respondentes que declararam ter sentido alguma

tontura durante a doação e entre aqueles que sentem algum medo de contrair AIDS ao doar

sangue. O fato de o respondente declarar não sentir satisfação pessoal ao doar e de não

declarar o motivo de ter doado distinguiu uma parcela pequena dos doadores não-

qualificados. Uma explicação para este resultado pode estar no constrangimento que uma

pessoa pode sentir para declarar que doa sangue apenas para obter o resultado do exame de

sangue; é possível que uma pessoa desconfie estar doente e resolva doar sangue para tirar

sua dúvida e, por isso, não fica satisfeita como ser humano com a doação ou não se sente à

vontade para declarar o motivo pelo qual doou. Há um percentual maior de doadores não-

qualificados entre os respondentes que dão alguma importância ao direito de ter folga no

trabalho por ter doado sangue, mas também há doadores não-qualificados que não

consideraram tal beneficio importante. Assim, a importância dada a pequenos beneficios

pode explicar parte das ocorrências de doações não-qualificadas, uma vez que a pessoa,
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buscando obter o beneficio, pode omitir alguma informação que levaria à sua exclusão já na

triagem clínica.

o estudo de ROYSE e DOOCHIN (1995), que também tratou da qualificação dos

doadores, ateve-se a estudar o que explica as diferenças de intenção de repetir a doação

entre doadores seguros. Assim sendo, não se pôde comparar os resultados aqui obtidos com

nenhum dos estudos revisados.

No geral, ainda que, sozinhas, as variáveis independentes comentadas nesta seção

não consigam diferenciar todos os doadores segundo o critério da freqüência ou da

qualificação, explicam parte de seu comportamento. Ou seja, ao conseguir classificar

corretamente alguns doadores, é razoável supor que os modelos de regressão que utilizam

estas variáveis sejam adequados para explicar parte do comportamento de freqüência ou

parte do resultado da qualificação.

A próxima subseção trata das implicações gerenciais e metodológicas decorrentes

dos resultados obtidos nesta dissertação.

5.2.2. Implicações Gerenciais e Metodológicas

Estudos sobre o doador de sangue podem trazer recomendações de diversos

âmbitos, desde a formulação de programas de uma instituição hemoterápica específica até a

determinação da legislação que rege esta área da saúde pública, como ocorreu com o

trabalho de TITMUSS (1971).

Em termos gerenciais, a contribuição que os resultados dessa dissertação podem

trazer parece pequena. A primeira recomendação diz respeito à diferenciação das categorias

de doadores freqüentes e não-freqüentes proposta. Se na população o número de doadores

não-freqüentes for proporcionalmente pequeno em relação aos freqüentes, não compensa

segmentá-los para realizar campanhas de retenção diferenciadas. Apenas aqueles que têm

tendência a se tornarem freqüentes responderão a uma eventual campanha de incentivo a
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novas doações. A segunda recomendação diz respeito à variável usada num dos modelos de

regressão da freqüência de doação. Tendo em vista que uma parte dos doadores não é

freqüente por causa da dificuldade de acesso ao local de doação, a recomendação que pode

ser feita para este caso é aumentar o número de postos de coleta, manter serviços de coleta

móvel ou ainda realizar esforços de recrutamento para a doação na comunidade onde se

localiza a instituição hemoterápica. Apesar desta variável ser relativa à instituição

hemoterápica, há poucas medidas que possam ser tomadas para resolvê-la sem implicar

investimentos conisderáveis, que dependem do interesse e das necessidades de cada

instituição.

Quanto à qualificação, os resultados obtidos indicam que algumas variáveis podem

ajudar a explicá-la. No entanto, tratando-se, em sua maioria, de variáveis de atitude com

relação à doação de sangue, não dão margem a ações que possam ser implementadas pelas

instituições para melhorar a eficácia da coleta a curto prazo. Por outro lado, tais resultados

reforçam a necessidade de realizar campanhas educativas sobre a inadequação de recorrer à

doação como meio de obter exames de sangue gratuitos e sobre locais e meios apropriados

para realizá-los.

A importância atribuída por alguns doadores ao resultado do teste de sangue,

embora não tenha apresentado relação com a freqüência de doação ou com a qualificação

do doador, pode ser importante para as instituições hemoterápicas. Os resultados obtidos

com as variáveis AT.5A-Importância dada a benefícios: teste de sangue (TABELA 4.38) e

AT.6B-Motivo pelo qual doou sangue: teste de sangue (TABELA 4.41) indicam que há

respondentes que doam para realizar os exames de sangue gratuitamente. Sendo esta a

motivação principal destas pessoas, elas podem ser levadas a omitir informações na

entrevista clínica que poderiam desqualificá-las como doadoras e que, conseqüentemente,

não lhes possibilitaria receber o resultado do exame de sangue. Não se verificou relação

entre o grau de importância atribuído aos exames de sangue e número de doações

declaradas, sugerindo que há pessoas que doam sempre com a intenção de ter seu sangue

examinado; os dados pode ser observados na TABELA 5.2. Tal resultado pode explicar

eventuais diferenças na incidência de doenças infecciosas quando a população brasileira é

comparada às de outros países.
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TABELA 5.2
Distribuição da variável "AT5A-Importância dada a pequenos beneficios: teste de

sangue" nas categorias de "Cl-Número de doações declaradas" na Amostra

Eu doaria mesmo se não recebesse o resultado do teste de sangue.

Discordo
Não Concordo

Doações
fortemente Discordo concordo, não Concordo fortemente

Total
discordo

1 13 19 6 56 26 120

Percentual 10,8 15,8 5,0 46,7 21,7 100,0

2 12 9 7 27 17 72

Percentual 16,7 12,5 9,7 37,5 23,6 100,0

3 4 13 1 18 22 58

Percentual 6,9 22,4 1,7 31,0 37,9 100,0

4 3 3 2 17 16 41

Percentual 7,3 7,3 4,9 41,5 39,0 100,0

5 3 2 2 21 12 40

Percentual 7,5 5,0 5,0 52,5 30,0 100,0

6 alO 9 15 11 25 34 94

Percentual 9,6 16,0 11,7 26,6 36,2 100,0

Mais de 10 5 6 2 13 28 54

Percentual 9,3 11,1 3,7 24,1 51,9 100,0

Faltante 2 4 11 9 26

Percentual 7,7 15,4 42,3 34,6 100,0

Total 51

10,1

71

14,1

31

6,1

188

37,2

164

32,5

505

100,0Percentual
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Outro comentário que deve ser feito diz respeito aos resultados das variáveis de

avaliação da instituição hemoterápica AJ.2-Cortesia da equipe da instituição hemoterápica,

Al.S-Apreseruaçõo das instalações, AI.8-Profissionalismo no atendimento e AI.9-

Desempenho técnico da coleta. Embora estas variáveis não tenham apresentado relação

com a freqüência de doação, não significa que uma instituição hemoterápica não deva

atentar para elas. Ainda que possam não contribuir para que, por exemplo, uma pessoa

volte a doar sangue, podem representar fatores sem os quais o doador não voltaria. A noção

de fatores higiênicos ou de insatisfação da teoria comportamental de HERZBERG (1959

citado por NAHVANDI e MALEKZADEH, 1999: 575) pode auxiliar na compreensão do

que foi dito. A cortesia no atendimento do doador, a apresentação das instalações, a

postura profissional e um bom desempenho técnico podem ser fatores que levam à

insatisfação do doador mas, no caso de ele ter sido bem atendido, não necessariamente leva

à sua satisfação ou significa que ele se sentirá motivado a voltar a doar.

Esta dissertação pode ser considerada uma pesquisa aplicada. Segundo RYAN

(1986), na pesquisa básica, o pesquisador busca sobretudo o entendimento do mundo. Na

pesquisa aplicada, por outro lado, busca-se a solução para problemas práticos. Portanto, o

pesquisador está mais motivado pela habilidade de previsão e controle do que pela

necessidade de entendimento geral. A proposta desta dissertação foi buscar relações entre

determinadas características de um doador de sangue e seu comportamento com relação à

doação que pudessem contribuir para aumentar a eficiência e a eficácia das atividades de

instituições hemoterápicas. Para fins, sobretudo de previsão, buscou-se determinar quais

variáveis poderiam estar relacionadas à freqüência de doação e à qualificação do doador.

Nesta dissertação, levantou-se de um conjunto de variáveis junto aos doadores de

sangue e buscou-se observar quais destas variáveis poderiam apresentar relações com a

freqüência de doação e a qualificação do doador. KAPLAN (1964, citado por SUTTON e

STAW, 1995: 374) diz que os dados descrevem padrões empíricos que foram observados e

a teoria explica porque os padrões empíricos foram observados. Esta dissertação ateve-se à

primeira parte, ou seja, à descrição de padrões empíricos observados na realidade. A

explicação da ocorrência destes padrões surge, nesta dissertação, como suposições. Não foi

objetivo determinar a lógica causal que explica tais relações mas isto não significa que não
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foi utilizada nenhuma base teórica para a formulação do estudo. A teoria sobre

comportamento do consumidor e estudos semelhantes sobre o doador de sangue já

realizados foram usadas como referência para determinar quais relações poderiam ser

esperadas. Ao definir hipóteses, estabeleceu-se uma ponte entre a teoria e os dados

observados (SUTTON e STAW, 1995: 376).

Ainda que possa ser entendida como uma pesquisa aplicada, esta dissertação traz

contribuições metodológicas ao dar indícios de que algumas relações estabelecidas pela

teoria foram verificadas e outras não - pelo menos, na forma aqui proposta. Segundo

KERLINGER (1986:23), as hipóteses não confirmadas também são importantes por

delimitarem o espaço do desconhecido e às vezes apontarem outras hipóteses e linhas de

investigação. Num âmbito mais restrito, pode-se perguntar, por exemplo, se os resultados

aqui apresentados decorreram de uma operacionalização inadequada dos conceitos ou de

uma relação ainda não explicada pela teoria.

KERLINGER (1979: 344) diz que "a ciência e a pesquisa jamais produzirão

conhecimento e respostas completas às questões", mas ao tentar explicar fenômenos

naturais, trazem um melhor entendimento dos problemas, o que pode representar um passo

para resolvê-los. "A melhoria da vida pode ser subproduto da ciência, um produto

afortunado, embora não necessário das descobertas e do trabalho científico"

(KERLINGER, 1979: 19).

5.3. Sugestões para Estudos Futuros

Esta dissertação foi um primeiro passo, no âmbito brasileiro, para pesquisas sobre o

comportamento do doador de sangue. Há diversas sugestões para estudos posteriores.

Primeiro, um estudo censitário sobre a freqüência e a qualificação da doação seria de

grande interesse, para que se possa saber em que medida o problema da falta de sangue nos

hospitais pode ser resolvido com o incentivo à repetição da doação. Segundo, estudar se o

fato do teste de sangue servir de atrativo para alguns doadores realmente prejudica na

qualidade do sangue coletado. Terceiro, mais estudos a respeito das variáveis que podem
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influenciar o comportamento da doação, sobretudo aquelas que oferecem possibilidade de

intervenção, como as variáveis relativas à avaliação da instituição hemoterápica. Outros

estudos podem ser empreendidos como decorrência destas três linhas inicialmente

delimitadas, sua relevância dependerá dos resultados obtidos.

Para estudos semelhantes ao realizado nesta dissertação, recomenda-se adotar

amostras maiores de respondentes, para que haja: a) maior variabilidade nas respostas

obtidas; b) maior quantidade de doadores em categorias de resposta já encontradas em

menor proporção na população, como a de pessoas não-qualificadas que doam.

Outra recomendação que pode ser feita é a realização de pesquisas em instituições

hemoterápicas de gabaritos mais variados, de outras cidades e regiões do Brasil, a fim de

verificar se há alguma consistência nos resultados obtidos e que possam levar à formulação

de novas hipóteses.
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APÊNDICE 1 - Ponto de Vista da Antropologia sobre a
Doação de Sangue

Este apêndice traz uma proposta do olhar da Antropologia sobre a doação de

sangue. São apresentadas algumas perspectivas teóricas, utilizando como exemplo alguns

depoimentos colhidos pelo questionário desta dissertação e outros encontrados no sítio

(site) do Dia Mundial da Saúde do ano 2000, celebrado no dia 07 de Abril. O tema do Dia

Mundial da Saúde de 2000 foi a doação segura de sangue, enfatizando que um sangue

seguro começa com um doador em boas condições de saúde [http://www-nt.who.int/world-

health-day/enlpub/thank-donor-list.cfin?navid=83].

"Eu li uma reportagem sobre a falta de sangue na Santa Casa. Tive um conhecido com
câncer na Santa Casa e fiquei comovido com a dificuldade que ele teve para conseguir
doadores. "

"Eu estava por aqui, foi de momento. Eu estava esperando minha mãe, vi o hemocentro e
viemos doar. "

"Alguém estáprecisando; posso ajudar alguém sem qualquer tipo de sacrifício ou despesa,
depende só e exclusivamente de mim; e assim agradeço a todos que ajudaram minha mãe,
doando quando ela necessitou. Doarei sempre espontaneamente ou quando for convocado
pelo H.A. Einstein. Às suas ordens e obrigadopela oportunidade de mais esta doação. "

"Minha namorada, atual companheira, pediu que eu doasse e obtivesse o exame anti-
AIDS, epara as demais doenças."

"Sensibilizei-me com entrevista na Rádio Bandeirantes, com um médico. "

São diversos os motivos que levam uma pessoa a doar sangue. A Antropologia pode

ser entendida como uma disciplina que se propõe a explicar o que rege o comportamento

das pessoas numa sociedade. Por isso, utilizar o referencial teórico da Antropologia pode

contribuir no entendimento do comportamento dos doadores de sangue.

O principal conceito a ser aqui tratado é o da dádiva, proposto pelo antropólogo

estruturalista francês Marcel MAUSS. No "Ensaio sobre a dádiva" (MAUSS, 1974),
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publicado em 1923, este autor estuda sociedades da Polinésia, Melanésia, do noroeste

americano e outras regiões, consideradas como sociedades arcaicas. Ao descrever o

funcionamento destas sociedades e buscar entender o que faz constituir uma sociedade,

MAUSS (1974) expôs um "mecanismo", uma lógica de associação que pode ser encontrada

em qualquer sociedade humana. Em qualquer sociedade há relações de troca, entendida no

sentido genérico. Segundo MAUSS (1981: 365),

"essas trocas e esses dons de coisas que ligam as pessoas se efetuam
a partir de um fundo comum de idéias: a coisa recebida como dom,
a coisa recebida em geral compromete, liga mágica, religiosa, moral
e juridicamente o doador e o donatário."

"As trocas e os contratos fazem-se sob a forma de presentes, teoricamente

voluntários, mas na realidade obrigatoriamente dados e retribuídos" (MAUSS, 1974: 41).

Quando se efetua uma troca, cria-se uma relação entre as pessoas sob a forma de

obrigações. Recusar assumir estas obrigações, segundo MAUSS (1974), pode significar

uma recusa de amizade e relacionamento, de participação na sociedade. A dádiva pode ser

entendida, então, como um sistema de prestação total que envolve três obrigações: dar,

receber e retribuir.

Muitos depoimentos tomados junto aos participante da pesquisa aqui realizada

podem ser interpretadas segundo o conceito da dádiva. Por isso, pretende-se realizar aqui

uma análise dos depoimentos, baseada no sistema dar, receber e retribuir. Tais depoimentos

foram colhidos por meio de uma questão que pedia que as pessoas completassem a frase

"eu doei sangue porque...".

a) Obrigação de dar

Este primeiro bloco de depoimentos, apresentados no QUADRO 1, é caracterizado

por pessoas que declararam doar sangue porque têm condições e querem ajudar alguém a

recuperar a saúde. Alguns chegam até a considerar que a doação é uma obrigação. Segundo

GODBOUT (1999), o indivíduo sadio e apto sente-se obrigado a doar sangue, a partilhar
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com os menos "desafortunados" a sua "riqueza". É o mesmo caso, citado por GODBOUT

(1999: 114), da menina que tinha muita facilidade no aprendizado. Ela achava injusto que

as outras crianças da escola não tivessem a mesma facilidade. Então, foi-lhe explicado que

ela tinha recebido um dom, que deveria partilhá-lo ajudando as outras crianças e, assim,

restabeleceria o equilíbrio, a igualdade entre elas. Portanto, recusar-se a doar quando tem

condições pode significar que o indivíduo é um egoísta, que não liga para o bem-estar das

outras pessoas e da comunidade em geral, ou até, que o indivíduo se recusa a se relacionar

com a sociedade.

QUADROAl.l

Depoimentos de pessoas que doam sangue porque sentem obrigação de compartilhar a
saúde que têm com outras pessoas

"Tenho muita saúde e me coloco na posição de quem não tem. "

"Sou saudável e devo fazer este mínimo para que outros possam voltar a serem saudáveis. "

"A vida maravilhosa que tenho, com saúde, alegria e disposição, gostaria de partilhar com alguém
para poder ter no mínimo algumas condições básicas para viver melhor!"

"Não apresento risco em doar, ou seja, tenho saúde e faço questão de poder oferecer o que os
outros infelizmente não possuem (uma oportunidade de ser saudável)."

"Tenho muito e muita saúde, é o mínimo que posso fazer para a humanidade. "

"Estou em boa condição de saúde e de bem com a vida. "

"Tenho saúde e estou colaborando para que os pacientes que necessitam de sangue também a
tenham. "

"Por simples solidariedade, e por querer ajudar ao próximo. Por que não dar o que nos sobra para
quem precisa?"

"Eu tenho de sobra e sei que alguém vai precisar. "

"Me sinto bem em poder ajudar um ente querido, pois se Deus me deu saúde eu posso ajudar o
próximo. "

"É uma forma de restituir o que recebo (saúde). "

"Dei a outro ser humano o que recebi de Deus, e portanto não é meu. "

"Já que estou saudável, é quase uma obrigação. "

"Devemos sempre doar um pouco do muito que recebemos. "
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o doador pode considerar que suas boas condições de saúde fazem dele uma pessoa

"abençoada" em relação àquelas que não gozam das mesmas condições. Seguindo o mesmo

raciocínio desenvolvido por GODBOUT (1999: 114) ao explicar o lugar da dádiva na

oposição entre o regime da justiça e o do amor puro, o doador pode considerar que precisa

partilhar sua "boa fortuna" doando sangue gratuitamente e, desta forma, restabelecer o

equilíbriodas coisas.

Uma dádiva não é dada sem que se crie a obrigação ou a expectativa de uma

contrapartida, ou seja, de acordo com MAUSS (1974), o indivíduo que doa sangue pode

esperar que haja uma reciprocidade, espera receber algo de volta. A doação de sangue,

então, não pode ser considerada um ato completamente altruísta por parte de quem doa,

segundo TITMUSS (1971). Os depoimentos apresentados no QUADRO 2 ilustram esta

expectativa de retribuição.

Pode-se notar que há uma diferença de ênfase entre os depoimentos apresentados

nos QUADROS 1 e 2. Esta diferença pode ser entendida como duas ênfases na obrigação

de dar: a) os primeiros doam porque querem retribuir pelo fato de serem saudáveis; b) os

últimos doam porque esperam receber retribuição caso algum dia necessitem. "As

motivações do doador são sobretudo de ordem moral. Ele espera jamais ter necessidade de

receber. Mas tem certeza de que outros farão a mesma coisa, se um dia ele precisar"

(GODBOUT, 1999: 68).

Nem sempre a retribuição que se espera é algo futuro ou de ordem moral como

explicou GODBOUT (1999). Algumas pessoas doam sangue buscando uma retribuição

imediata que pode ser a satisfação pessoal por estar ajudando, colaborando para salvar a

vida de alguém ou até algo material como o resultado do exame de sangue ou o atestado

para ter um dia de folga no trabalho. O QUADRO 3 mostra alguns depoimentos de pessoas

que se disseram se sentir bem ou satisfação ao doar sangue. Pode até ser que estes doadores

não esperem nenhuma retribuição, mas ela ocorre sob a forma de satisfação por poderem

ajudar alguém, ou seja, neste caso, a retribuição ocorre no próprio momento da doação.
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QUADROA1.2
Depoimentos de pessoas que doam sangue porque um dia podem precisar desta

mesma forma de ajuda

"Um dia posso precisar. "

"Sei a importância que é, porque estou salvando uma vida, porque estou fazendo alguém sorrir, e
porque um dia posso precisar sorrir ... Estarei sempre pronto para doar. "

"Eu posso precisar e fico feliz em salvar vidas. "

"Hoje alguém precisa, amanhã posso precisar. "

"Me sinto bem em saber que estarei ajudando alguém que precisa, porque o próximo pode ser eu
ou uma pessoa querida. E pela satisfação. "

"Sei que do mesmo jeito que alguém precisa, um dia poderei ser eu, um filho, pai ou mãe. "

"Sangue é vida e hoje estou ajudando a vida alheia e amanhã poderá ser a minha, pois o futuro só
pertence a Deus. "

"Um dia posso precisar e enquanto não preciso sei que estou ajudando alguém mesmo que de
forma anônima. "

"Sou doador do HIAE há muito tempo, pois sei que meu sangue (O-) é raro e importante para o
banco. Se um dia eu precisar, saberei que também contribui com outros pacientes. "

"Tenho o intuito de ajudar vidas de outras pessoas, e porque talvez 'eu' possa estar algum dia, no
lugar deles, necessitando da 'sua' doação!"

"Como eu, amigos e familiares um dia virá precisar desta doação voluntária, a fim de ajudar
alguém. "

"Gosto, me sinto bem, acho que estou ajudando outro ser humano e espero que se um dia precisar,
alguém também ajude. (O teste de colesterol deveria ser inciuido.) "

"Tem muitas pessoas que precisam do meu sangue, pois do mesmo jeito que eu doei para alguém,
eu posso precisar um dia de doação, não só de sangue, de órgãos também. "

"Para ajudar a salvar uma vida que poderia ser a minha. "

"Gosto de ajudar o próximo, pois gostaria que, se um dia eu precisar de uma transfusão, espero ter
a ajuda do próximo. "

"Me preocupo com os meus semelhante e o dia de 'amanhã '. "

"Eu quero dar a minha contribuição. Amanhã ou depois poderei precisar. Por que não ajudar o
próximo agora?"

"Queria ajudar as pessoas que precisam, por solidariedade, no futuro pode até ser eu mesmo."
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QUADROA1.3
Depoimentos de pessoas que doam sangue porque se sentem bem ao fazê-Io

"Senti-me útil aos meus semelhantes. "

"Me sinto realmente muito bem, é bom para minha saúde e posso ajudar ao semelhante enfermo. "

"Me foz sentir bem perante a outros. "

"Por sentir satisfação de saber que este ato vai ajudar alguém e principalmente sem saber quem. "

"Eu me sinto extremamente realizado, em saber que o meu sangue está sendo útil para ajudar
outras pessoas, e além disso, eu me sinto bem em ajudar alguém que está necessitando de ajuda. "

"Me sinto muito bem em doar qualquer coisa. Doaria mais se tivesse mais tempo ou maior
facilidade para chegar ao hospital. "

"Me sinto bem fazendo isto!"

"Eu me sinto muito bem ao doar e sabendo que alguém poderá ficar melhor por eu ter doado. "

"Senti vontade de ser útil. "

"Ajudar o próximo me deixa sattsfeito comigo próprio. "

"Eu quero saber se posso doar de 3 em 3 meses. Gostei, adorei doar sangue, é um gesto de
grandeza. Obrigado, Santa Casa, por ter me feito feliz um dia. "

"Me sinto bem e gratificado espiritualmente, ao saber que estou salvando vidas. "

"Me satisfaz como ser humano, ajuda muita gente, me sinto muito bem por isso. Hoje posso doar
sangue amanhã após minha morte doarei meus órgãos, esta é minha opinião. "

"Me sinto bem ao fazê-lo pois não sou pressionado a fazê-lo. Faço porque quero ou para ajudar a
quem me pede se necessário. "

"Porque é muito bom ajudar as pessoas que precisam. Sentir ser útil é bom. "

"Eu me sinto muito bem ao doar e sabendo que alguém poderá ficar melhor por eu ter doado. "

"Aproveitei o tempo e porque estava perto. Me senti bem fazendo isso. "

"É um gesto de amor e quem doa está salvando vidas e fico feliz com isso. "

"Porque me sinto um ser humano completo, e disposto a ajudar, salvar vidas que necessitam do
meu sangue. "

"Me faz uma pessoa muito melhor e por saber que muitas pessoas precisam e que infelizmente
existe muito preconceito na questão 'doar sangue ~."

"Para ajudar a salvar vidas, por prazer e por me sentir bem. Sou voluntária da humanidade. "

"Porque é um ato humanitário, além de elevar o meu ego, como voluntário. "
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o QUADRO 4 mostra depoimentos de pessoas que doam também por interesse no

pequeno beneficio material oferecido. Cabe observar que o beneficio material é, na maioria

dos casos apresentados, apontado como um motivo secundário para realizar a doação.

QUADROAl.4
Depoimentos de pessoas que doam sangue também para receber algum pequeno

beneficio material

"É um dever de todos, e também eu queria saber o meu tipo sanguíneo. "

"Sempre tive muita vontade e surgiu a oportunidade quando meu amigo se submeteu a uma
cirurgia. Também acho bom fazer exames que normalmente não temos oportunidade nem tempo
para fazer. "

"Fazia tempo que tinha vontade (sentia obrigação) de doar e porque gostaria d,e saber se tenho
alguma doença transmissível. "

"Queria fazer uma boa ação e ver meu exame de sangue. "

"Eu estava com muita vontade mas não dava por causa do peso, para ajudar as pessoas e saber o
resultado do teste de sangue. "

"Sempre tive vontade como boa ação, mas acho o teste de sangue fundamental. "

"Quero ajudar pessoas que necessitam de sangue e aproveito para ter um resultado de como anda
minha saúde. "

"Me sinto bem em ajudar.: Porque é claro que quero exames, e ao confiar no banco de sangue
daqui, fico contente, seguro e disposto a voltar, pois se posso ajudar, dou o sangue, mesmo!"

"Para doar espontaneamente, mas depois de estar no hospital doei para um paciente que está na
UTI e, por fim, para receber os exames. "

"Fui incentivada pela minha filha. Também para saber caso de alguma alteração no sangue. "

"Hoje, especificamente, preciso de um tempo para realizar atividade da faculdade, mas as outras
doações não foram por este motivo. "

"Para pegar o atestado e ajudar as pessoa. "
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b) Obrigação de receber

No caso de uma transfusão de sangue, receber não é uma "obrigação moral", mas

um procedimento terapêutico médico que deve ser realizado para que a pessoa possa

recuperar sua saúde. Os depoimentos apresentados no QUADRO 5 não foram obtidos por

meio da pesquisa realizada nesta dissertação, uma vez que ela não abrangeu pessoas que

receberam transfusões. Tais depoimentos foram obtidos no site da Organização Mundial da

Saúde, na página dedicada ao Dia Mundial da Saúde do ano 2000 [http://www-nt.who.intl

world-health-day/en/pub/thank -donor -list. cfin?navid=83].

O sentimento de gratidão demonstrado pelas pessoas que receberam transfusão ou

que tiveram parentes que se beneficiaram com a transfusão fica evidente nos depoimentos

apresentado no QUADRO 5, o que justifica o sentimento de satisfação que muitas pessoas

relatam sentir ao doar sangue.
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QUADROA1.5
Depoimentos de pessoas que receberam transfusão ou que tiveram pessoas próximas

que receberam

"I don't know your name but you saved my life. Thanks from your best friend. " 17-03-2000
Eu não sei o seu nome mas você salvou minha vida. Obrigado do seu melhor amigo.

"Wish you a prosperous life and I pray the almighty to give you more strength to donate blood
continuously. " 25-03-2000
Desejo-lhe uma vida próspera e rezo para que o Todo Poderoso lhe dê mais força para doar sangue
continuamente.

"I must thank the donors who have saved my wife's life. " 28-03-2000
Eu devo agradecer aos doadores que salvaram a vida de minha esposa.

"Thank you for whoever gave his(her)blood to save my life in 1995,1 was dying of an ectopic
pregnancy operation. God bless you. " 03-04-2000
Obrigada por quem quer que tenha dado seu sangue para salvar minha vida em 1995, eu estava
morrendo de uma operação de gravidez ectópica. Deus te abençoe.

"My message to ali of you voluntary blood donors .... thank you. What else is there to say for such a
wonderful gijt ofyour time and life-saving blood. " 03-04-2000
Minha mensagem para todos vocês doadores voluntários de sangue ....obrigado. O que mais há para
dizer por tão maravilhoso presente de seu tempo e sangue que salva vidas.

"Thank you for Andrew. " 05-04-2000
Obrigado por Andrew.

"So many have lived, because you cared give your time and blood. " 05-04-2000
Tantos viveram porque você se importou em dar seu tempo e sangue.

"thanking you ali unknown great people with cause, donating blood regularly to thalassemic
children who survive on their precious gijt, please keep it up in summer months also. " 05-04-2000
Agradecendo a todas as ótimas e desconhecidas pessoas, doando sangue regularmente para crianças
talassêmicas que sobrevivem por causa de seus preciosos presentes, por favor mantenha-a (doação)
nos meses de verão também.

"Thanks to ali blood donors for your generous gesture. May God continues to bless and keep you
always. " 06-04-2000
Obrigado a todos os doadores de sangue por seus gestos generosos. Que Deus continue a abençoar e
cuidar de vocês sempre.

"that day you gave me your blood and that saved my life. i thank you for your good gesture. " 06-
04-2000
Pelo dia que você me deu sangue e salvou minha vida. Eu te agradeço pelo sua boa ação.
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QUADRO A1.5 (continuação)
Depoimentos de pessoas que receberam transfusão ou que tiveram pessoas próximas

que receberam

"Safe Blood Started Witn You And Safely Ended In Me. Thank You For Preserving Your Blood
Safe. " 06-04-2000
O sangue seguro começou com você e terminou de forma segura em mim. Obrigado por manter seu
sangue seguro.

"I had fibroids so bad that I nearly bled to death, at 49 years old When l went to the doctor's he
immediately ordered me to the hospital and ordered 4 units of blood ] believe. 1t saved my life, and
then ] had a hysterectomy a week later. Now I can carefor and enjoy my grandchildren, plan for
retirement with my husband of 34 years, and continue ministry at my church. I am so grateful for
the person who donated blood for me. thank you so much and ] pray for you." 08-04-2000
Eu tive uma fibróide tão séria que quase morri por causa do sangramento aos 49 anos. Quando eu
fui ao médico ele imediatamente me mandou para o hospital e me prescreveu quatro unidades de
sangue, eu acho. Salvou minha vida e então tive uma histerectomia uma semana mais tarde. Agora
eu posso cuidar e curtir meus netos, planos para a aposentadoria com meu marido de 34 anos, e
continuar como ministra de minha igreja. Eu sou grata pelas pessoas que doaram sangue para mim.
Muito obrigada e eu rezo por vocês.

"I want to thank the many blood donors out there as I had to have 4pints of blood last June and
most likely will have to have more as my hemaglobin count is 7.8. Thank You ali of you for saving
my life and God Bless all ofyoul" 08-04-2000
Eu quero agradecer aos muitos doadores de sangue que estão por aí porque recebi quatro medidas
de sangue em junho e provavelmente terei que receber mais porque minha contagem de
hemoglobina é 7,8. Obrigado a todos vocês por salvarem minha vida e que Deus abençoe todos
vocês!

"Thank you for saving my life when ] was a kid. ] dont remmember much except I needed blood at
that time. Thanks." 09-04-2000
Obrigado por salvarem minha vida quando eu era uma criança. Eu não lembro muito exceto que eu
precisava de sangue naquela época. Obrigado.

"Thank you from the bottom of my heart. Without your blood my life might have ended when I had
to have surgery in the 1970's. ] was onlya child then and unable to fully appreciate the sacrifices
made to make my life continue." 10-04-2000
Obrigado do fundo do meu coração. Sem o seu sangue minha vida poderia ter acabado quando eu
tive que fazer uma cirurgia nos anos 1970. Eu era apenas uma criança então e não soube apreciar
totalmente os sacrifícios feitos para fazer minha vida continuar.

"You save my mum. The Bible said 'Who save a life , save all world'. Thank you for saving my
world " 15-04-2000
Você salvou minha mãe. A Bíblia diz "quem salva uma vida, salva todo o mundo". Obrigado por
salvar meu mundo.

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000 [http://www-nt.who.int/world-health-day/enlpub/
thank-donor-list.cfm?navid=83] Consulta realizada em 19/0412000.
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c) Retribuir porque um dia recebeu

Os depoimentos apresentados no QUADRO 6 são de pessoas que dizem doar

sangue para retribuírem o que receberam. Estes depoimentos foram coletados na pesquisa

aqui realizada e no site do Dia Mundial da Saúde do ano 2000 [http://www-nt.who.int/

world-health-day/enlpub/thank-donor-list.cfrn?navid=83]. É possível que os doadores que

deram estes depoimentos se sintam na obrigação de doar porque eles próprios ou alguém

próximo a eles receberam uma transfusão de sangue. Segundo MAUSS (1974), dar é

receber, ou criar uma obrigação para a pessoa que recebe de retribuir. O indivíduo que

recebeu a transfusão sente-se na obrigação de retribuir, bem como aqueles com quem ele

convive (cônjuges, filhos, pais), pois podem continuar relacionando-se, compondo um

círculo de sociabilidade com aquele que foi beneficiado pela transfusão. Assim, ao doarem

sangue, podem contribuir para que o mesmo aconteça com outras pessoas, ajudando a

manter, numa perspectiva mais ampla, a estabilidade de vários círculos de sociabilidade.

QUADROA1.6
Depoimentos de pessoas que doam sangue em retribuição ao beneficio que elas

mesmas ou alguém próximo recebeu

"Em retribuição aos beneficios de receber sangue quando precisei há 13anos atrás neste hospital,
quando fui submetida a uma cirurgia e estava com anemia. "

"Me sinto bem. Acho que posso ajudar alguma pessoa, assim como alguma pessoa já auxiliou o
meu pai quando aqui esteve internado. "

"Porque tive um grande amigo meu internado aí, que já faleceu. (pode contar com a minha
colaboração.) "

"Eu me sinto bem e gosto de doar pelo atendimento da Santa Casa. Minha esposa queria ter filhos
e veio na Santa Casa fazer um tratamento que deu certo e hoje ela é muito feliz. Moro em Pirttuba,
mas venho aqui doar sempre. "

"Minha avó precisou e desta data em diante passei a dar mais valor a esse ato e confiar no
processo como algo seguro para mim e para o paciente, desde que feito em local adequado. "

"Com isso posso estar salvando vidas, como um dia salvaram a da minha avó, posso dizer que é o
mínimo que tenho a fazer. "
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QUADRO A1.6 (continuação)
Depoimentos de pessoas que doam sangue em retribuição ao beneficio que elas

mesmas ou alguém próximo recebeu

"In November 1992, my newborn son received a uni! of O negative from a donor following surgery.
He is now a happy, healthy 7 year old doing well in second grade. Thankyou. Prior to and
following his birth, I was a blood donor. I recently stopped donating when people who had lived in
Britain were deJerred due to a "Mad cow disease" scare (aka mad regulatory disease). I hope to be
able to donate again sometime. I always feel sad that I am unable to donate. Keep up the good
work!" 07-04-2000
Em novembro de 1992, meu filho recém-nascido recebeu uma unidade de O negativo de um
doador, após uma cirurgia. Ele agora é um menino feliz e saudável, de sete anos, que vai bem no
segundo ano. Obrigado. Antes e depois do nascimento dele, eu fui um doador de sangue. Eu
recentemente parei de doar quando as pessoas que moravam na Inglaterra foram impedidas devido
ao medo da "doença da vaca louca" (também conhecida como regulamentação da doença da
loucura). Eu espero poder doar de novo algum dia. Eu sempre fico triste por não poder doar.
Mantenham o bom trabalho!

"my 43 year old husband received 102 bags of blood and blood products during a 45 day stay in
intensive care. I can never thank those donors enough and I will be donating blood myself in the
future. rr 09-04-2000

Meu marido de 43 anos recebeu cento e duas bolsas de sangue e derivados por um período de 45
dias na terapia intensiva. Eu nunca poderei agradecer o suficiente para aqueles doadores e estarei
doando sangue eu mesma futuramente.

"I was a donor toa before when my sis ter was pregnant and they said they need someone in her
family to be a donor,so i did it,and that was 3 yrs.ago.then last week i needed to have
transfusion.my blood count was only six.i thank God first of ali and then to ali my fellow blood
donors, i can 't thank you enough, i am trully greatful to you ali. i 'ts not fun being on the receiver side
but knowing that there are good people like you guys makes me Jeel real good inside. " 10-04-2000

Eu também fui um doador de sangue antes quando minha irmã estava grávida e disseram que
precisavam de alguém da família dela para ser um doador, então eu doei, e isto foi há três anos
atrás. Então, na semana passada eu precisei de uma transfusão, minha contagem sanguínea era de
apenas seis. Eu agradeço a Deus primeiramente e depois a todos meus amigos doadores de sangue,
eu não posso agradecer o suficiente, eu estou verdadeiramente grato a todos vocês. Não é agradável
estar no lado de quem recebe mas saber que há boas pessoas como vocês me faz sentir realmente
bem por dentro.

"You once save the life of my mother and I I do not have anything to give back to you. Now, I
promise to stay healthy and continue to donote myas long as somebody needs it." 19-04-2000

Você salvou a vida de minha mãe e a minha uma vez. Eu não tenho nada para te dar em troca.
Agora, eu prometo manter-me saudável e continuar a doar o meu (sangue) enquanto alguém
precisar.
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o conceito de liminaridade de TIJRNER (1974) também ajuda a entender este

sentimento de obrigatoriedade que se cria em algumas pessoas. De modo geral, a

liminaridade pode ser entendida como parte de um processo pelo qual a sociedade é

reafirmada. É um momento em que a pessoa é colocada à margem da sociedade, o que lhe

dá oportunidade de questionar, refletir e sentir falta do que a sociedade lhe oferece. Por

isso, ao voltar a fazer parte da sociedade, o indivíduo passa a valorizá-la, reafirmando sua

ordem e estrutura. A transfusão de sangue é um procedimento terapêutico médico, aplicado

em certos casos de doença ou debilidade fisica. A doença pode ser entendida como um

estado liminar, ambíguo, onde o estado da pessoa é instável, não está bem definido; em

doenças não crônicas graves e acidentes, por exemplo, não se sabe se a pessoa viverá ou

não. A sociabilidade desta pessoa e daqueles que convivem com ela é afetada, nestes casos,

pois a doença não é uma situação com a qual estão acostumados ou que esperavam

enfrentar. O fato de uma pessoa conseguir recuperar a saúde pode fazer com que ela se

sinta reintegrada à sociedade e passe a contribuir para que as ela se mantenha. A sociedade

- através dos médicos, hospitais e bancos de sangue - possibilitou a recuperação desta

pessoa. Para que a sociedade continue reintegrando as pessoas é preciso manter as

condições de seu funcionamento, podendo vir daí o comprometimento da pessoa ou de

outras a ela ligadas com a doação de sangue. Segundo RODRIGUES,

"a estruturação do corpo reproduz condensadamente a estruturação
do mundo [...] Através dos ritos, os homens expressam, afirmam e
reafirmam a sua solidariedade e interdependência [...] Ao pensar o
corpo estão pensando a estrutura social e ao defendê-lo, estão
defendendo a ordem social" (1979: 135-137).

As crenças com relação ao sangue, sobretudo à troca de sangue entre pessoas têm

uma conotação de associação. Neste sentido, saber que a doação de sangue de algumas

pessoas contribuiu para que alguém se reintegrasse à sociedade, faz com que este sinta-se

compelido a manter o estoque de sangue para que outras pessoas também tenham a

possibilidade de se recuperarem. As pessoas sentem-se responsáveis pela garantia das

condições necessárias para manter a ordem na sociedade porque quando elas precisaram,

foram atendidas por esta mesma sociedade.
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Nem todo doador que conhece alguém que recebeu uma transfusão apresenta este

sentimento de obrigação de retribuir. O que pode ocorrer nestes casos é que a pessoa que

recebeu a transfusão não faz parte do círculo de sociabilidade primária do doador, que pode

acabar doando apenas para atender a um pedido de reposição. O QUADRO 7 mostra

depoimentos de pessoas que doaram para atender a pedidos de reposição. Há ainda casos de

doações para repor o sangue utilizado por pessoas próximas ao doador e este não se sentir

obrigado a retribuir posteriormente. Isto pode acontecer porque o doador pode entender que

a pessoa a quem ajudou não precisa mais de tal tipo de ajuda. O fato de o sangue doado

entrar num sistema administrado por instituições que se encarregam de distribuí-lo pode

fazer com que o sangue se assemelhe

"a todos os demais produtos recebidos pelo doente e fazendo parte
do atendimento, como o soro [...] o sangue faz parte de um sistema
anônimo de circulação entre estranhos. [...] A doação de sangue é
uma dádiva que não é recebida" (GODBOUT, 1999: 67-68).

Assim, a doação não significa o ato que possibilitou a salvação daquela pessoa, mas

simplesmente uma forma de obter um recurso como outro qualquer - soro, remédio,

esparadrapo, etc .. Apesar de a doação ser feita pelo doador de reposição em favor das

pessoas que pertencem ao seu círculo de sociabilidade primária, o seu sangue entra num

sistema "impessoal" de uma instituição que deve garantir a disponibilidade de tal recurso,

como um outro qualquer. Não se percebe que há uma relação entre pessoas, mas sim entre o

doador e uma instituição, o que não desperta o sentimento da obrigação de retribuir. Perde-

se, então, o caráter simbólico do sangue, ficando-se restrito à sua importância material. O

sangue é um símbolo quase universal para a vida humana e algumas pessoas tomam a

qualidade do sangue, pulsação e circulação como diagnóstico primário de saúde ou doença

(CSORDAS E KLEINMAN, 1983: 55). Portanto, deixar de lado o caráter simbólico do

sangue pode representar a perda do sentido do ato de doar sangue como algo humano, que

traz beneficios, que pode aumentar os laços de solidariedade de uma sociedade.
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QUADROA1.7

Depoimentos de pessoas que doaram para reposição de estoque de sangue

"Achei importante ser solidária com uma família amiga em um momento de muita apreensão. "

"Ajudar ao meu irmão. "

"Meu amigo fez transplante de figado e precisava repor sangue. "

"Uma criança conhecida precisou. "

"Para a minha mãe se recuperar tranqüila. "

"Espontaneamente e também tenho um colega internado. "

"Meu tio está internado na Santa Casa e solicitaram 10 pessoas para doação. "

"Uma amiga precisava. Não doei antes por falta de oportunidade. "

"Algum familiar de alguém que trabalho no Batalhão precisava de sangue. Assim foi perguntado se
eu poderia vir. "

"Porque o meu esposo teve que fazer uma cirurgia e a Santa Casa pediu e eu colaborei e vim
doar. "

"Eu tenho uma colega com anemia e eu doei. Nós vemos as pessoas assim e ficamos comovidos. "

"Uma pessoa está necessitando (minha sobrinha). "

"Para atender a solicitação de reposição de sangue usado pelo meu irmão. "

"Para uma conhecida minha poder ser operada. "

"Acho que ajudo alguém (a esposa do meu cunhado está internada)."

"A pedido de conhecido (colega de trabalho). "

'Meu avô estava precisando. "

"Meu sobrinho estava precisando. "

"Para o pai de um colega meu. "

"Um amigo no trabalho pediu, devido a sua irmã ter feito uma cirurgia."

"Era preciso repor o sangue por alguém ligado a mim e também como ser humano eu acho
necessário. "

"Porque minha sobrinha precisou e porque salva muitas vidas. "

"Acho que é um gesto de bondade, porque minha cunhada estava precisando. "

"Acho que é um gesto de solidariedade e o sogro de uma amiga precisou. Sempre que alguém
precisa eu me ofereço, mas nem sempre dá certo. "
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A abordagem antropológica introduz muitos conceitos que podem ajudar a explicar

o comportamento das pessoas com relação à doação de sangue. Aqui foram expostos

rapidamente o conceito de dádiva (MAUSS, 1974), liminaridade (TURNER., 1974) e de

noção de corpo (RODRIGUES, 1979), como uma tentativa de entender o comportamento,

sobretudo, do doador de sangue sob o ponto de vista da Antropologia. Tais conceitos

revelam mecanismos lógicos pelos quais as ações das pessoas podem ser compreendidas e

podem revelar dimensões ainda não investigadas pela teoria do comportamento. Ainda que

tais conceitos antropológicos apresentados pareçam fazer sentido, não se pode dizer que a

lógica por eles proposta esteja realmente por trás do comportamento humano. Mas,

certamente, trazem um novo olhar sobre o mesmo problema tratado por outras disciplinas.
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APÊNDICE 2 - Avaliação do Projeto de Dissertação pela
Fundação Pró-Sangue
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APÊNDICE 3 - Roteiro para Contato Telefônico com
Doadores de Sangue

Bom dia I Boa tarde.
Eu me chamo Helena e estou ligando em nome do Banco de Sangue do Hospital Albert
Einstein.
Posso falar com o senhor I a senhora ...
Como vai, senhor I senhora ...

o senhor I a senhora já fez uma doação de sangue conosco. É por isso que estamos lhe
telefonando.
Nós estamos realizando uma pesquisa científica em conjunto com a Fundação Getulio
Vargas, para entender melhor quem é o doador de sangue e como ele se sente com relação à
doação.
E, por isso, queremos convidar o senhor I a senhora para participar da pesquisa.

Se o senhor I a senhora concordar em nos ajudar, nós vamos lhe mandar um questionário,
que demora cerca de dez minutos para ser respondido, e um envelope já endereçado e
selado para o senhor I a senhora nos mandar a resposta.

o senhor I a senhora pode nos ajudar?

[Resposta: sim1

Então, eu vou providenciar para que o senhor I a senhora receba o material da pesquisa.
O senhor I a senhora pode me confirmar o seu endereço? [Confirmar o endereço]

Dentro de alguns dias o senhor I a senhora vai receber o material da pesquisa pelo correio.
Na primeira página do questionário, o senhor I a senhora vai encontrar uma declaração de
consentimento informado, explicando as condições da pesquisa:

que todas as informações dadas são confidenciais e
que o senhor I a senhora não é obrigado/a a participar da pesquisa.

O senhor la senhora tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? [Responder]

Desde já agradecemos pela sua atenção e pela sua participação.
Até logo e tenha um bom dia I uma boa tarde.

[ Resposta: não1

De qualquer forma, agradecemos a sua atenção.
Tenha um bom dia I uma boa tarde.
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APÊNDICE 4 - Carta de Apresentação da Pesquisa
os Doadores de Sangue

e
para

HEMOTERAPIA
EINSTEIN

São Paulo, 31 de maio de 2001.

Prezado Sr (a)., . I

Nós, do Banco de Sangue do Hospital Israelita AÍlbert Einstein, queremos. conhecer melhor

o perfil do nosso doador de sangue. Por isso estamos realizando urna pesquisa, em conjunto

com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas

(FGV -EAESP), e gostaríamos de contar com a sua ajuda.

Para você participar, basta preencher o questionário anexo e devolvê-lo pelo correio até o

dia 08 de junho próximo, utilizando o envelope que também se encontra em anexo. O

envelope já está endereçado e com o selo pago.

Ao responder o questionário, você estará contribuindo para o nosso melhor entendimento

sobre as pessoas que doam sangue na cidade de São Paulo; o que elas pensam e corno elas

se sentem em relação à doação de sangue. Isso nos ajudará a encontrar .caminhos para

diminuir o problema da falta de sangue na nossa cidade.

Participe: a sua contribuição é fundamental.

Muito obrigado pela sua atenção I

.i..
St,iço de Hemoterapia=: Israelita Albert Einstein

Hospital Israelita Albert Ein.tein - Av. Albert Einstein. 627{701
CEPo 05651-901 _ Morumbi _ São Paulo _ SP - Brasil -Central de atendimento (+55) ('1) 3747-1233

Serviço de Hemoterapia _ 40 andar _ (+55) (11) 37474144 - Fax 3747-0446 - e mail: bsangue@einstein.br

mailto:bsangue@einstein.br
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APÊNDICE 5 - Declaração de Consentimento Informado
dos Respondentes da Pesquisa

'~FGV
EAESP

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

NOME DO DOADOR N° DA TRIAGEM

• I

NOME DA PESQUISA: UM ESTUDO SOBRE VARlÁ VEIS PARA SEGMENTAÇÃO DE DOADORES
DE SANGUE EM DUAS INSTITUIÇÕES DA CmADE DE SÃO PAULO

Declaro que hoje, _/_/2001 fui convidado a participar da pesquisa acima menclonada,
que busca estudar o comportamento do doador de sangue em São Paulo.

Ao aceitar participar deste projeto eu responderei a um questionário com perguntas sobre a
minha opinião a respeito da doação de sangue, sobre a instituição onde doei e dados
pessoais (como idade, escolaridade, entre outros). Foi explicado ainda que:

1. as informações que eu fornecer ao responder o questionário serão tratadas de forma
confidencial;

2. não sou obrigado a participar do projeto e
3. depois de aceitar participar eu posso mudar de idéia e sair do projeto quando eu

quiser.

Este formulário foi lido e preenchido por mim e a minha assinatura adiante significa que
concordei em participar.

São Paulo, _ de de 2001.

Doador
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APÊNDICE 6 - Questionário Aplicado

'~FGV
PESQUISA SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE

N° DA TRIAGEM

EAESP

Você está participando de uma pesquisa científica que busca estudar o comportamento do doador de
sangue de São Paulo. Por favor, leia e responda com atenção as questões adiante.

I" PARTE - Vamos lhe fazer algumas perguntas sobre você como doador de sangue:

I. Quantas vezes você já doou sangue em sua vida? (Considere também a doação de hoje.)

__ vez(es)

2. Na sua doação mais recente, por que você doou?
[ ] a - espontaneamente
[ ] b - para repor o sangue usado por um paciente ligado a você
[ ] c - foi convocado pelo Banco de Sangue do Einstein através de carta ou telefone
[ ] d - outro(s) motivo(s); qual(is)? _

2" PARTE - Agora queremos saber sua opinião a respeito do Banco de Sangue do Hospital
Israelita Albert Einstein. Vamos apresentar algumas frases e você responde de acordo com a escala
a seguir. Faça um "X" na resposta que melhor representa a sua opinião.

DF D EDC C CF
Discordo Discordo Não concordo Concordo Concordo

fortemente e não discordo fortemente

DF . D EDC C CF

3. O Banco de Sangue do Einstein tem uma excelente reputação.

4. As pessoas que trabalham no Banco de Sangue do Einstein
atendem bem, com educação e cortesia, todos os doadores.

5. No atendimento do Banco de Sangue do Einstein, algumas
orientações e informações não ficaram claras.

6. Toda a equipe de atendimento do Banco de Sangue do Einstein
apresentou uma postura profissional.

7. Fiquei muito satisfeito com o desempenho técnico da equipe de
coleta do Banco de Sangue do Einstein.

8. Não gostei do lanche oferecido pelo Banco de Sangue do Einstein.

9. O Banco de Sangue do Einstein fica num locai de fácil acesso para
mim.

10. Demora muito tempo para doar no Banco de Sangue do Einstein.

11. As instalações do Banco de Sangue do Einstein são limpas e estão
em boas condições.

12. Os horários de atendimento do Banco de Sangue Einstein não são
convenientes para mim.



3A PARTE - Agora queremos saber a sua opinião sobre o processo seguido pelo Banco de
Sangue do Einstein na sua última doação.

13. As perguntas feitas na entrevista antes da doação foram:
[ .] a - muito constrangedoras
[ ] b - um pouco constrangedoras
[ ] c - nada constrangedoras

14. Em termos de privacidade, o local da entrevista antes da doação foi:
[ J a - muito adequado
[ ] b - mais ou menos adequado
[ J c - muito inadequado

15. Do momento em que você chegou até o momento em que você saiu do Banco de Sangue do
Einstein, no total, levou:

[ ] a - mais de 1 hora
[ ] b - de 30 minutos a 1 hora
[ ] c - menos de 30 minutos

Gostariamos de saber como você se sentiu durante a doação de sangue. Dê sua opinião de acordo
com a escala a seguir. Faça um 'X" na resposta que melhor representa a sua opinião.

DF D EDC C CF
Discordo Discordo Não concordo Concordo Concordo

fortemente e não discordo fortemente

DF D: EDC: C CF

16. Durante a doação, senti dor.

17. Fiquei confortável durante a doação.

18. Na hora de doar sangue fiquei apreensivo, ansioso, aflito.

19. Ao doar sangue, senti tontura ou enjôo.

Agora queremos saber a sua opinião a respeito do ato de doar de sangue, utilizando a mesma escala.
Faça um "X" na resposta que melhor representa a sua opinião.

DF D: EDC C CF

20. Sinto-me satisfeito, como ser humano, por ter doado sangue.

21. Não tenho medo de doar sangue.

22. A doação de sangue não prejudica a minha saúde.

23. A doação de sangue é um procedimento médico seguro.

24. Tenho medo de pegar AIDS ao doar sangue.

25. Eu doaria mesmo se eu não tivesse o resultado do teste de sangue.

26. Eu doaria mesmo se o lanche não fosse oferecido.

27. Vim doar para ter um dia de folga no trabalho.

231



4A PARTE: Para terminar, faremos algumas perguntas a seu respeito. Gostariamos de
ressaltar que todas as informações aqui fornecidas serão tratadas de forma anônima e serão
utilizadas apenas para fins de pesquisa científica.

28. Idade: anos

29. Sexo: [ ] a - masculino
[ ] b - feminino

30. Grau de escolaridade: [ ] a - l° grau incompleto
[ J b - 1° grau completo ou 2° grau incompleto
[ ) c-2° grau completo ou superior incompleto
[ ) d - superior completo
[ ) e - pós-graduação completa

31. Estado civil: [ ) a - solteiro(a)
[ ] b - casado(a) ou vivendo como casado(a)
[ J c - viúvo(a)
[ ] d - separado(a) ou divorciado(a)

32. Você tem filhos? [ ] sim. Quantos? filhos
[ Jnão

33. Qual é a sua ocupação ou profissão: _

34. Aproximadamente, qual é a renda bruta (sem descontos) mensal da sua família?
R$ _

35. Você já esteve internado em hospital? [ J a - sim
[ )b-não

36. Algum amigo próximo ou familiar seu já recebeu transfusão de sangue? [ ] a - sim
[ ] b - não

37. Quais as principais dificuldades que uma pessoa encontra para doar sangue mais vezes?

Para encerrar, complete a seguinte frase:

Eu doei sangue porque ...

Por favor, devolva o questionário preenchido a um funcionário da coleta.

Muito obrigado pela sua colaboração!
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APÊNDICE 7 - Perfil Demográfico dos Respondentes da
Amostra de acordo com as categorias das variáveis
Freqüência de Doação e Qualificação do Doador

A análise dos dados da amostra indicam que não há grandes diferenças no perfil

demográfico de doadores freqüentes e não-freqüentes - como demonstrado nas TABELAS

A6.1 a A6.6 -, bem como de doadores qualificados e não-qualificados - TABELAS A6.7 a

A6.12.

A TABELA A6.1 e o GRÁFICO A6.1 mostram a distribuição de D.l-Idade (em

anos) nas categorias de Ril-Freqüência de doação na amostra. Embora o 1° quartil de D.I

no grupo de doadores freqüentes seja menor que no de doadores não-freqüentes, os demais

valores são bastante próximos. Isto indica uma proximidade entre estes dois grupos do que

se refere à distribuição em idade. A distribuição de idade no grupo dos doadores com

valores faltante para R 1 também não parece diferir dos doadores com R I determinado.

60

50

40

30

20<>-eas
~-o 10

N=

o

335

Faltantes

RI-Freqüência de doação

21

Não-freqüentes

152

Freqüentes

GRÁFICO A6.1
Box-plot da variável D.l-Idade (em anos) nas categoria deR.I-Freqüência de doação
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TABELAA6.1
Distribuição da Variável demográfica D.I-Idade (em anos) nas categorias de R. l-

Freqüência de doação na Amostra válida

Casos Valores Quartil

Válidos IFaltantes Mínimo I Máximo Média l° I 2° I 3°

Freqüente 152 o 18 anos 58 anos

34,71
anos
31,99
anos

28
anos
24

anos

31
anos
29

40,5
anos
39

anos

Não-
freqüente 21 o 20 anos 59 anos

anos

A TABELA A6.2 mostra a distribuição dos doadores na variável D.2-Sexo, em cada

categoria de R.l-Freqüência da doação na amostra. Observa-se que o percentual de

homens e mulheres também é bastante semelhante nos grupos de doadores freqüentes e

não-freqüentes.

TABELAA6.2
Distribuição da Variável demográfica D.2-Sexo nas categorias de R.I-Freqüência de

doação na Amostra válida

Sexo

Masculino Feminino Casos faltantes

Freqüência I Percentual Freqüência I Percentual Freqüência I Percentual

Não-freqüente 16 76,2 5 23,8 o

Freqüente 108 71,1 44 28,9 o

Já a TABELA A6.3 mostra a distribuição da variável D.3-Grau de escolaridade em

cada categoria de R.l na amostra. Verifica-se que a proporção de doadores com grau de

escolaridade maior é mais elevada no grupo dos doadores não-freqüentes do que no grupo

dos doadores freqüentes. Cabe notar, entretanto, que a proporção de doadores com maior

grau de escolaridade é maior na amostra, como mostra a TABELA 4.5; supondo que o grau

de escolaridade não apresenta relação com a freqüência da doação, é de se esperar que o

percentual de doadores com maior grau de escolaridade seja maior entre os não freqüentes.
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TABELAA6.3
Distribuição da Variável demográfica D.3-Escolaridade nas categorias de R.1-

Freqüência de doação na Amostra válida

Escolaridade

l° grau 2° grau Pós-
l° grau completo completo Superior graduação Casos

incompleto ou 2° grau ou superior completo faltantes
incompleto incompleto

completa

Não-
freqüente Freq.

Perco

1

4,8

1

4,8

6

28,6

9

42,9

Freqüente Freq.

Perco

14

9,2

20

13,2

62

40,8

48

31,6

4

19,0

o

8

5,3

o

A TABELA A6.4 mostra a distribuição da variável D.4-Número de filhos em cada

categoria de R.l-Freqüência de doação na amostra. Novamente, não parece haver

diferenças entre doadores freqüentes e não-freqüentes quanto ao número de filhos. Nota-se

apenas a ausência de doadores não-freqüentes que tenham mais de 3 filhos.

TABELAA6.4
Distribuição da Variável demográfica D.4-Número de filhos nas categorias de R. 1-

Freqüência de doação na Amostra válida

Número de filhos

O 1 2 3

Não- Freq. 8 7 3 3

freqüente Perco 38,1 33,3 14,3 14,3

Freqüente Freq. 81 26 30 8

Perco 53,3 17,1 19,7 5,3

4 5
Casos

faltantes

3

2,0

O O o

3

2,0

1
0,7
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A TABELA A6.5 mostra a distribuição da variável D.5-Estado civil em cada

categoria de R l-Freqüência da doação na amostra. Não se observa grandes diferenças

entre doadores freqüentes e não-freqüentes quanto à distribuição de D.5.

TABELAA6.5
Distribuição da Variável demográfica D.5-Estado civil nas categorias de Ri l-

Freqüência de doação na Amostra válida

Estado civil

Casado ou Separado ou Casos
Solteiro vivendo como Viúvo

casado
divorciado faltantes

Não-
Freq. 9 9 1 2 O

freqüente Perco 42,9 42,9 4,8 9,5

Freqüente Freq. 71 67 2 12 O

Perco 46,7 44,1 1,3 7,9

A TABELA A6.6 e o GRÁFICO A6.2 mostram a distribuição da variável D.7-

Renda mensal familiar bruta (em salários mínimos), em cada categoria de R l-Freqüência

de doação na amostra. O GRÁFICO A6.2 mostra valores de D. 7 até 100 s.m. para melhorar

.a visualização, uma vez que ocorrências de D.7 acima de 100 s.m. são menos comuns.

Verifica-se que os valores de D. 7 no grupo dos doadores não freqüentes distribuem-se uma

faixa mais elevada que no grupo dos doadores freqüentes.

TABELAA6.6
Distribuição da Variável demográfica D. Z-Renda mensal familiar bruta nas categorias

de R'l-Freqüência de doação na Amostra válida

Não- 18 3 6,11 s.m. 111,11 36,67 27,78 15 27,78 47,22

freqüente s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.

Freqüente 132 20 0,56 s.m.
277,78 27,94 12,50 6,67 12,50 37,5

s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.

Casos Valores Quartil

Válidos I Faltantes Mínimo I Máximo Média Mediana 10 I 20 I 30
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100r---------------------B-----~
o90

RI-Freqüência de doação

GRÁFICO A6.2
Box-plot da variável D.7-Renda mensalfamiliar bruta (em s.m.) nas categoria de RI-
Freqüência de doação (ocorrências de D. 7 até 100 s.m.)

A TABELA A6.7 e o GRÁFIco A6.3 apresentam a distribuição de freqüência da

variável Dil-Idade nas categorias de R2-Qualificação do doador. Não se pode afirmar que

haja uma grande diferença entre doadores qualificados e não-qualificados quanto à

distribuição das idades na amostra. O que pode ser observado é que os doadores não-

qualificados se distribuem numa faixa maior de valores de D.I que os qualificados -

verificar diferença no 10 e 30 quartil

i~
.!. 10
o N~.------'~2-------4~73------~~----~

FaIIantes Qualificados Não-qualificados

R2-Qualificaçio do doador

GRÁFICO A6.3
Box-plot da variável D.l-Idade (em anos) nas categoria de R 2-Qualificação do doador
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TABELA 7
Distribuição da Variável demográfica Dil-Idade (em anos) nas categorias de R.2-

Qualificação do doédor na Amostra válida

Casos Valores Quartil

Válidos -I Faltantes Mínimo I Máximo Média 1° I 2° I 3°

Não-
qualificado

Qualificado

24 o 19 anos 59 anos
33,87
anos

22 47
anos

29
anos
30

anos

anos anos
40

anos473 o 18 anos 59 anos
32,43
anos

24

A TABELA A6.8 mostra a distribuição da variável D.2-Sexo em cada categoria de

R2-Qualificação do doador na amostra. Não se verifica grandes diferenças entre o

doadores qualificadose não-qualificados quanto à proporção de homens e mulheres.

TABELAA6.8
Distribuição da Variável demográfica D.~-Sexo nas categorias de R.2-Qualificação do

doador na Amostra válida

Sexo

Masculino Feminino Casos faltantes

Freqüência I Percentual Freqüência I Percentual Freqüência I Percentual

Não-
qualificado

15 62,5 9 37,5 o

Qualificado 327 69,1 146 30,9 o

A TABELA A6.9 mostra a distribuição da variável D.3-Escolaridade em cada

categoria de R2-Qualificação do doador na amostra. Novamente, não se verifica diferenças

estatisticamente significantes quanto ao grau de escolaridade entre os grupo de doadores

qualificados e não-qualificados. O que pode ser observado é a ausência de doadores não

qualificados com pós-graduação completa. Comparando as proporções das respostas para

os dois grupos, nota-se ainda que entre os doadores não-qualificados há uma maior

proporção de doadores com grau de escolaridade menor.
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TABELAA6.9
Distribuição da Variável demográfica D.3-Escolaridade nas categorias de R.2-

Qualificação do doador na Amostra válida

Escolaridade

10grau 20 grau Pós-
10grau completo completo Superior graduação Casos

incompleto ou 20 grau ou supenor completo faltantes
incompleto incompleto

completa

Não-
qualificado Freq.

Perco

4

16,7

7

29,2

7

29,2

8

20,8
° 1

4,2

Perco

64

13,5

63

13,3

199

42,1

123

26,0

23

4,9

1

0,7

Qualificado Freq.

A TABELA A6.10 mostra a distribuição dos doadores da amostra de acordo com

DA-Número defilhos, em cada categoria de R2-Qualificação do doador. Novamente, não

se verifica diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos. Há apenas uma

proporção maior de doadores sem filhos entre os doadores qualificados e de doadores com

dois filhos entre os não-qualificados. A ausência de pessoas com mais de cinco filhos entre

os doadores não-qualificados também pode ser observada, embora isto possa ser apenas

reflexo do fato de pessoas com tal quantidade de filhos ser menos comum.

TABELA A6.10
Distribuição da Variável demográficaD.4-Númerodejilhos nas categorias de R.2-

Qualificação do doador na Amostra válida

Número de filhos

I Acima [ Casos

° 1 2 3 4 5 de 5 faltantes

Não- Freq. 9 4 6 2 1 1 ° 1

qualificado Perco 37,5 16,7 25,0 8,3 4,2 4,2 4,2

Qualificado Freq. 240 80 83 37 15 10 6 2

Perco 50,7 16,9 17,5 7,8 3,2 2,1 1,2 0,4
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A TABELA A6.11 apresenta a distribuição da variável D.5-Estado civil em cada

categoria de R.2-Qualificação do doador na amostra. Não se verifica diferenças

estatisticamente significantes entre os dois grupos de doadores. Nota-se apenas uma

proporção algo maior de pessoas casadas ou vivendo como casadas entre os doadores

qualificados.

TABELA A6.11

Distribuição da Variável demográfica D.5-Estado civil nas categorias de R.2-
Qualificação do doador na Amostra válida

Estado civil

Casado ou Separado ou Casos
Solteiro vivendo como Viúvo

casado
divorciado faltantes

Não-
qualificado Freq.

Perco

.11

45,8

9

37,5

1

4,2

2

8,3

1

4,2

Perco

228

48,2

211

44,6

4

0,8

30

6,3

oQualificado Freq.

A TABELA A6.12 e o GRÁFICO A6.4 mostra a distribuição da variável D. 7-Renda

mensal familiar bruta em cada categoria de R2-Qualificação do doador na amostra. O

GRÁFICO A6.4 mostra apenas valores de D.7 até 100 s.m. para melhorar a visualização,

uma vez que ocorrências de D.7 acima de 100 s.m. são menos comuns. Verifica-se que os

valores de D. 7 no grupo dos doadores não-qualificados se distribuem numa faixa de valores

menos extensa que a do grupo dos qualificados. O teste estatístico qui-quadrado com D. 7 -

agrupado em 11 faixas de valores (de 10 em 10 s.m. e acima de 100 s.m.) - e R.2 não

mostrou associação estatisticamente significante entre as duas variáveis.
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TABELA A6.12

Distribuição da Variável demográfica D. 7-Renda mensal familiar bruta nas categorias
de R.2-Qualificação do doador na Amostra válida

Casos Valores Quartil

Válidos I Faltantes Mínimo IIMáximO Média l°
I

2° I 3°

Não- 21 3 2,50 s.m. 83,33 14,54 3,33 10,00 18,33
qualificado s.m.· s.m. s.m. s.m. s.m.

Qualificado 417 56 0,56 s.m.
361,11 22,75 5,00 11,11 27,78

s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.

100
o

90
o

Ê
80 o.,;
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Faltanleo Nlo-qUalilicador

R2-Qualificação do doador

GRÁFICO A6.4
Box-plot da variável D. 7-Renda mensalfamiliar bruta (em s.m.) nas categoria deR2-
Qualificação do doador (ocorrências de D. 7 até 1OOs.m.)

Não se pode afirmar, portanto, que haja alguma variável que caracterize os doadores

quanto à sua freqüência de doação ou quanto à sua qualificação, segundo os critérios

adotados nesta dissertação para estas variáveis.


