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O DOADOR DE SANGUE E A DECISÃO DE SE TORNAR UM DOADOR - NOTA PRÉVIA
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A hemoterapia tem por finalidade a administração de sangue e seus componentes e derivados em indivíduos que deles careçam. A obtenção do sangue se faz por meio da doação de sangue, que, legalmente, deve ser voluntária, anônima, altruísta e não-remunerada, direta ou indiretamente. Como enfermeira de banco de sangue pude observar como a decisão e o ato da doação de sangue são marcados por símbolos e medos criados e difundidos socialmente. Estes elementos, dentre outros, podem ser responsabilizados pelo baixo número de doações voluntárias captadas pelos serviços de hemoterapia. Nesse sentido, acredito que a partir do conhecimento das necessidades, percepções e comportamento dos doadores, os serviços podem aprimorar suas relações com os mesmos, possibilitando o aumento do número de doações voluntárias e o armazenamento de estoques seguros. Assim, o objetivo deste estudo é verificar quais são os tabus, medos, receios e elementos folclóricos presentes na fala dos candidatos a doador e as suas influências na decisão de tornar-se um doador. O presente estudo é de caráter qualitativo, de natureza exploratória e será realizado em um banco de sangue da cidade do rio grande. Os sujeitos serão os doadores, escolhidos por acessibilidade ou conveniência. O método para coleta dos dados será a entrevista semi-estruturada. O conteúdo das entrevistas será transcrito, lido e relido, sendo objeto de análise, de modo a identificar e analisar as categorias e sub-categorias que dêem respostas à questão proposta. Quanto aos aspectos éticos, a resolução 196/96 será seguida.

