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RESUMO 

 

 

A segurança transfusional se inicia com o recrutamento e seleção de doadores de sangue com 

o objetivo de evitar o direcionamento de candidatos à doação que possam estar sob risco de 

infecção de alguns agentes passíveis de transmissão pelo sangue, incluindo DST/HIV. 

Objetiva-se avaliar o conhecimento e habilidade dos profissionais captadores e triagistas em 

identificar comportamentos de risco para DST/HIV em candidatos à doação de sangue. 

Estudo transversal realizado com 54 profissionais, responsáveis pela captação e triagem 

clinica de doadores de sangue em cinco Hemocentros do Estado do Ceará situados nos 

municípios de Fortaleza, Sobral, Crato, Iguatu e Quixadá no período de maio a outubro de 

2014. Um questionário para a coleta de dados foi elaborado, validado por juízes e aplicado 

aos captadores e triagistas. Os resultados apontaram que o conteúdo do questionário foi 

considerado compreensivo e válido, segundo o comitê de juízes. Dentre os profissionais, 

destaca-se a predominância de mulheres; adultos jovens com uma média de idade de 

36,31±9,51 anos; sendo a maior concentração destes no Hemocentro de Fortaleza. Os 

captadores de sangue apresentaram uma boa média de acertos nos critérios Segurança 

Transfusional (0,86), seguido de Política Nacional de Doação de sangue (0,78). Porém, 

apresentaram um baixo índice de acerto nos critérios Comportamento de Risco para DST/HIV 

(0,42) e Habilidade de acolhimento e comunicação (0,49), necessitando de orientação sobre as 

condutas adotadas com os doadores sobre comportamentos de risco e ações de prevenção de 

DST/HIV. Os triagistas apresentaram uma boa média de acertos nos critérios Política 

Nacional de Doação de sangue (0,89), seguido de Segurança Transfusional (0,79) e 

Comportamento de Risco para DST/HIV (0,73). Porém, apresentaram um baixo índice de 

acerto no critério Habilidade de Acolhimento e Comunicação (0,50), o que interfere 

diretamente nas condutas desses profissionais com os doadores de sangue para a melhoria da 

segurança transfusional. Visualizou-se a necessidade de treinamento sobre identificação de 

comportamentos de risco para DST/HIV e melhoria na comunicação com o candidato à 

doação, a fim de detectar através de uma visão holística, as informações exigidas para 

aumentar a segurança transfusional e a minimização dos riscos relacionados  à transmissão de 

doenças pelo sangue. 

Palavras-chave: Doadores de Sangue. Comportamento Sexual. HIV. Promoção da Saúde. 

Segurança do Sangue.  
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ABSTRACT 

 

The blood safety begins with the recruitment and selection of blood donors in order to avoid 

targeting blood donors who may be at risk of infection of some agents capable of transmission 

by blood, including STD/HIV. Objective is to evaluate the knowledge and skills of 

professionals for clinic screening to identify risk behaviors for STD/HIV in candidates for 

blood donation. Cross-sectional study accomplished with 54 professionals responsible for 

capturing and clinical screening of blood donors in five blood centers of Ceara located in the 

cities of Fortaleza, Sobral, Crato Iguatu and Quixadá in the period May to October 2014. A 

questionnaire for data collection was developed, validated and applied by judges to pickups 

and triagistas. The results showed that the content of the questionnaire was considered 

comprehensive and valid, according to the expert committee. Among the professionals, stands 

out the predominance of women; young adults with a median age 36.31 ± 9.51 years; with the 

largest concentration of these at the Blood Center of Fortaleza. The pickups blood had a good 

batting average in Transfusion Safety criteria (0.86), followed by the National Blood 

Donation Policy (0.78). However, they had a low success rate in Risk Behavior criteria for 

STD / HIV (0.42) and ability to host and communication (0.49), needing guidance on the 

conduct adopted with donors about risky behavior and actions prevention of STD / HIV. The 

triagistas had a good batting average on criteria National Blood Donation Policy (0.89), 

followed by Transfusion Safety (0.79) and risk behavior for STD / HIV (0.73). However, they 

had a low success rate in the criteria Reception and Communication Ability (0.50), which 

interferes directly in the conduct of these professionals with blood donors to improve 

transfusion safety. Visualized the need for training on identification of risk factors for 

STD/HIV and improved communication with the candidate for donation in order to detect 

through a holistic view, the information required to increase transfusion safety and 

minimizing risks related to the transmission of diseases by blood. 

Keywords: Blood Donors. Sexual behavior. Health Promotion. HIV. Blood Safety. 
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RESUMEN 

 

La seguridad de las transfusiones se inicia con el reclutamiento y la selección de los donantes 

de sangre con el fin de evitar dirigidas a los donantes de sangre que pueden estar en riesgo de 

infección de algunos agentes capaces de la transmisión por la sangre, incluyendo las 

ETS/VIH. El objetivo es evaluar los conocimientos y habilidades de los profesionales y 

camionetas triagistas para identificar las conductas de riesgo de ETS/VIH en los candidatos a 

la donación de sangre. Estudio transversal realizado con 54 profesionales responsables de la 

captura y la detección clínica de los donantes de sangre en cinco centros de sangre de Ceará 

ubicadas en las ciudades de Fortaleza, Sobral, Crato Iguatu y Quixadá en el período mayo-10, 

2014. Se elaboró un cuestionario para la recogida de datos, validado y aplicado por los jueces 

a camionetas y triagistas. Los resultados mostraron que el contenido del cuestionario se 

consideró completa y válido, según el comité de expertos. Entre los profesionales, destaca el 

predominio de las mujeres; adultos jóvenes con una edad media 36,31 ± 9,51; con la mayor 

concentración de éstas en el Centro de Fortaleza Sangre. La sangre recogidas tuvo un buen 

promedio de bateo en los criterios de seguridad de las transfusiones (0,86), seguido de la 

Política Nacional de Donación de Sangre (0,78). Sin embargo, tuvieron una baja tasa de éxito 

en los criterios de comportamiento de riesgo para ETS / VIH (0,42) y la capacidad de acoger 

y comunicación (0,49), que necesitan orientación sobre la conducta adoptado con los donantes 

sobre el comportamiento y las acciones riesgosas prevención de las ITS / VIH. Los triagistas 

tuvieron un buen promedio de bateo en criterios Sangre Política Nacional de Donación (0,89), 

seguido de seguridad de las transfusiones (0,79) y el comportamiento de riesgo de ITS / VIH 

(0,73). Sin embargo, tuvieron una baja tasa de éxito en la recepción criterios y capacidad de 

comunicación (0,50), que interfiere directamente en la realización de estos profesionales con 

los donantes de sangre para mejorar la seguridad de las transfusiones. Visualizó la necesidad 

de capacitación en la identificación de factores de riesgo de ETS / VIH y la mejora de la 

comunicación con el candidato para la donación con el fin de detectar a través de una visión 

holística, la información necesaria para aumentar la seguridad de las transfusiones y 

minimizar los riesgos relacionada con la transmisión de enfermedades por la sangre. 

Palabras clave: Donantes de Sangre. El comportamiento sexual. Promoción de la Salud. 

VIH. Seguridad de la Sangre. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Das Razões do Estudo 

 

Ao iniciar minha experiência profissional, como enfermeira, no Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Ceará – HEMOCE e diante da vivência obtida durante a 

graduação com promoção e educação em saúde, certifiquei a importância da promoção da 

saúde dos doadores de sangue para uma melhor qualidade do sangue transfundido aos seus 

receptores.  

No serviço de triagem clínica de doadores de sangue, como enfermeira, era 

responsável em avaliar se o candidato estava apto ou não para realizar sua doação sem causar 

qualquer prejuízo à sua saúde ou a saúde de quem receber um hemocomponente preparado a 

partir de sua doação. Durante as triagens clínicas, identifiquei comumente candidatos à 

doação de sangue relatarem comportamentos de risco ao HIV/aids e, consequentemente, não 

estarem aptos à doação sanguínea, porém os mesmos não percebiam esse risco. Ou seja, 

muitos candidatos à doação de sangue não tinham uma concepção de risco de DST/HIV/ aids. 

Outro fato conhecido no serviço diz respeito à omissão por parte dos doadores de sangue de 

informar situações de risco como, uso de drogas ou relações sexuais eventuais desprotegidas 

com o intuito de realizar a doação de sangue, como forma de obter de forma mais rápida 

resultados de exames sorológicos. 

Diante desses fatos e com a experiência obtida durante a graduação com pesquisa 

em promoção/educação em saúde com enfoque em HIV/aids (BARBOSA, 2007; BARBOSA, 

PINHEIRO, VIEIRA; 2008), percebi que não basta apenas identificar comportamentos de 

risco ou não dos doadores, é necessário que os mesmos incorporem comportamentos 

favoráveis a saúde. Assim, há necessidade de realizar estudos para o desenvolvimento de 

estratégias que fortaleçam as ações de educação em saúde nos hemocentros voltadas para a 

atenção a saúde de doadores e receptores de sangue com enfoque em HIV/aids. Em estudo 

conduzido sobre o tema, a partir de base de dados bibliográficos observou-se poucos estudos 

nacionais de Enfermagem sobre o tema Hemoterapia, principalmente, com enfoque na 

promoção da saúde de doadores e receptores de sangue (BARBOSA et al, 2011). 

No Mestrado, tive a oportunidade de realizar um estudo que teve como objetivo 

analisar a intenção do comportamento sexual seguro entre doadores de sangue do Hemocentro 

de Fortaleza, Ceará, a partir de sua percepção de risco e vulnerabilidade ao HIV e adoção de 

redução de comportamento sexual de risco.  Concluiu-se que os participantes do estudo 
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apresentaram uma grande vulnerabilidade à infecção ao HIV, o que não se espera de um perfil 

para doadores de sangue, devido as implicações que este resultado pode trazer na segurança 

transfusional. Sugerimos no estudo, a implantação de ações de saúde relacionadas à 

prevenção das DST/aids, culturalmente sensíveis e direcionadas aos doadores de sangue; e 

destacamos a atuação dos profissionais de saúde, que tem um papel ativo na contribuição da 

melhoria da qualidade dos hemocomponentes transfundidos para a população brasileira 

(BARBOSA, 2011). 

 

1.2 Objeto de estudo e delimitação da problemática 

 

A terapia transfusional é um processo que mesmo com indicação precisa e 

administração correta, respeitando todas as normas técnicas preconizadas, envolve risco 

sanitário. A segurança e a qualidade do sangue e hemocomponentes devem ser asseguradas 

em todo o processo, desde a captação de doadores até a sua administração ao paciente 

(BRASIL, 2014a).  

Para se obter segurança dos produtos sanguíneos a serem utilizados em 

transfusões, rígidos parâmetros de qualidade devem ser seguidos. Entende-se por segurança 

transfusional, o conjunto de medidas quantitativas e qualitativas adotadas que vise um menor 

risco aos doadores e receptores de sangue, além da garantia de estoques estratégicos de 

sangue capazes de atender à demanda transfusional (BENNETT et al, 2011). 

Daí a importância de se cumprir com eficiência o ciclo hemoterápico cujo 

processo se inicia com a captação e seleção de doadores, seguindo-se a triagem sorológica e 

imuno-hematológica, processamento e fracionamento das unidades coletadas, dispensação, 

transfusão e avaliação pós transfusional. A indicação adequada do uso do sangue e 

componentes, atendendo os preceitos da hemoterapia, vem propiciando uma maior otimização 

das unidades coletadas e redução quantitativa na exposição dos receptores (BRASIL, 2014a).  

A prestação de serviços hemoterápicos é da responsabilidade da Hemorrede 

pública estadual e municipal (Hemocentros e suas unidades), complementada pela iniciativa 

privada (Serviços de Hemoterapia e Bancos de Sangue). A participação efetiva do Ministério 

da Saúde na formulação da política e da gestão da hemoterapia nacional deu-se a partir de 

1980, com a criação do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, hoje na área de 

Sangue e Hemoderivados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (BRASIL, 

2011). A Portaria N°2712 do Ministério da Saúde, de 12/11/2013 e a RDC Nº 34 da 

ANVISA, de 11/06/2014 normatizam no Brasil as atividades de hemoterapia, estabelecem 
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regras e procedimentos que devem ser conhecidos e seguidos por todos os profissionais que 

trabalham com hemoterapia (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014b). 

A descoberta da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids), causada pelo 

vírus HIV em 1981, tornou-se um marco na história da humanidade. Aproximadamente 40 

milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus, das quais 95% vivem em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, sobretudo na África.  No Brasil, desde o início da 

epidemia da aids, foram notificados 757.042 casos de aids até junho de 2014, com mais de 02 

mil pessoas infectadas por transfusão sanguínea. Durante esses anos, 278.306 mortes 

sucederam em decorrência da patologia. Em relação ao HIV, a estimativa é de que existam 

734 mil pessoas infectadas no Brasil. (BRASIL, 2014c) 

A grande maioria das transmissões deste vírus ocorre por via sexual, contudo a 

contaminação por transfusão sanguínea também é preocupante e tem ocasionado receio na 

população em relação à segurança nos serviços hemoterápicos (EUSTÁQUIO et al, 2009). O 

primeiro caso de contaminação pelo vírus HIV associado à transfusão de sangue foi registrado 

em 1981, e a confirmação de que ele poderia ser transmitido por esta via se deu em 1984 

(PEREIRA; NASCIMENTO, 2004). No Brasil, o primeiro relato é de 1982, e outros casos 

envolvendo hemofílicos foram descritos na mesma década (BRASIL, 2014c). Somente a 

partir de 1985, o Brasil teve acesso aos testes sorológicos para detecção de anticorpos anti-

HIV na triagem sorológica de doadores de sangue e, em 1989, a pesquisa deste anticorpo 

tornou-se obrigatória em todos os bancos de sangue do país (EUSTÁQUIO et al, 2009).  

A maior concentração dos casos de aids no Brasil está entre os indivíduos com 

idade entre 25 a 39 anos em ambos os sexos; entre os homens, essa faixa etária corresponde a 

54,0% e entre as mulheres 50,3% do total de casos desde 1980 a junho de 2014 (BRASIL, 

2014c). Segundo um estudo realizado pela ANVISA sobre o perfil dos doadores de sangue do 

Brasil, a população doadora apresenta as mesmas características das pessoas que contraíram 

HIV/aids nos últimos anos. Ou seja, dentre os doadores de sangue, 62,39% são homens, 

49,03% são solteiros e a faixa etária predominante (28,25%) é de 30 a 39 anos (BRASIL, 

2004).  

Estudos corroboram com esses dados, pois Almeida Neto (2013) relata em seu 

estudo que os fatores de risco relacionado ao HIV em doadores de sangue são comparáveis 

àquelas da população em geral no Brasil. Além disso, Kitayaporn et al (1994); Almeida Neto 

(2009) e Queiroz et al (2012) mostraram em seus estudos maior prevalência de HIV positivo 

em doadores jovens e do sexo masculino, justamente a população predominante entre os 

doadores brasileiros, em geral, e do Hemocentro do Estado do Ceará, em particular. 
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Portanto, a captação e a seleção de doadores de sangue devem ser realizadas de 

forma que promova a segurança transfusional, desenvolvendo competências e habilidades dos 

profissionais responsáveis por essa atividade para identificar comportamentos de riscos dos 

possíveis doadores de sangue.  

A segurança transfusional se inicia com a captação de doadores de sangue com o 

objetivo de evitar o direcionamento de candidatos à doação que possam estar sob risco de 

infecção de alguns agentes passíveis de transmissão pelo sangue, incluindo o vírus HIV. 

Buscar doadores espontâneos, benévolos, altruístas e habituais é uma missão para os 

profissionais de saúde que atuam em todos os serviços de hemoterapia do país. 

A seleção desses doadores de sangue é efetivada pela triagem clínica, que pode 

ser realizada por profissional de saúde habilitado, geralmente enfermeiros, médicos, 

biomédicos e/ou bioquímicos. A triagem clínica tem como objetivo avaliar se o candidato está 

apto à doação sanguínea, considerando seus antecedentes e seu atual estado de saúde, 

determinando se a coleta poderá ser realizada sem causar-lhe qualquer prejuízo e se a 

transfusão dos hemocomponentes preparados a partir desta doação causará quaisquer danos 

ao receptor. Nessa atividade é fundamental afastar pessoas sujeitas à maior exposição ao 

HIV/aids, como os indivíduos confinados em regime carcerário, usuários de drogas e com 

história de multiplicidade de parceiros sexuais, entre outros (EUSTÁQUIO et al, 2009).  

Além disso, o doador deve ser informado da importância da veracidade de suas respostas e de 

sua responsabilidade sobre cada uma delas (BRENER et al, 2008). 

Padilha e Witt (2011), recomendam que durante o processo de triagem clínica, os 

triadores devem enfatizar sempre questões específicas, principalmente informações 

pertinentes a comportamentos de risco. Porém, dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde 

apontam percentuais de não recebimento de informações/orientações, antes da doação de 

sangue, iguais a 27,3% dos doadores de sangue em todo o País (BRASIL, 2004). Porém, na 

Portaria Ministerial (Nº2712/2013) que regulamenta tecnicamente os procedimentos 

hemoterápicos no país normatiza que é obrigatório disponibilizar, ao candidato, material 

informativo sobre as condições básicas para a doação e sobre as infecções transmissíveis pelo 

sangue (BRASIL, 2013). 

De acordo com Ferreira e Passos (2012), nem sempre o doador está preparado 

para ser verdadeiro e honesto durante o processo de seleção. Além disso, o estudo refere que 

cerca de 40% dos doadores com sorologia positiva para Hepatite B, Hepatite C, HIV ou Sífilis 

haviam omitido fatores de comportamento de risco por diferentes razões, dentre elas: 

confiaram nos resultados dos testes sorológicos; não se sentiam confortáveis em falar de 
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fatores de risco ou não os consideraram pertinentes; o profissional que realizou a triagem foi 

inábil; teve constrangimento e dúvidas sobre a confidencialidade das informações dada na 

triagem.  

Segundo Mota (2007), como todo processo do ciclo do sangue, na captação e 

triagem de doadores de sangue deve-se contar com profissionais preparados com habilidades 

de comunicação oral, com conhecimento da política nacional e institucional de sangue e do 

processo hemoterápico, da população e do perfil dos doadores da sua região, além de 

conhecimento de marketing social. Esses atributos fazem com que os profissionais que 

buscam o candidato à doação de sangue, tragam doadores conscientes, fator fundamental para 

a segurança transfusional. 

Com relação ao profissional que realiza triagem clínica, este deve ser um 

profissional de saúde de nível superior, treinado e capacitado para esta finalidade (BRASIL, 

2013). A triagem clínica ocorre em curto intervalo de tempo e durante este período, o 

profissional encarregado da atividade, deve estabelecer canal de comunicação com o 

candidato a doador para dar início ao processo de segurança transfusional (MOTTA, 2007).  

A Portaria Ministerial Nº2712/2013 que regulamenta os procedimentos 

hemoterápicos relata que os serviços de hemoterapia deverão capacitar os técnicos da 

Hemorrede e de suas unidades vinculadas de saúde para melhoria da atenção e acolhimento 

aos candidatos à doação. O serviço de hemoterapia deve implementar programas destinados a 

minimizar os riscos para a saúde e garantir a segurança dos receptores e dos doadores de 

sangue. Além disso, deve explicitar ao doador de sangue, a importância de suas respostas na 

triagem clínica e os riscos de transmissão de enfermidades infecciosas pela transfusão de 

sangue (BRASIL, 2013). 

Essa recomendação implica que ao candidato doador deve-se fornecer todas as 

informações relativas às doenças transmissíveis pela transfusão sanguínea de forma que ele ou 

ela seja capaz de informar corretamente sobre o seu comportamento frente as possibilidade de 

julgamento ou decisão por parte dos captadores e triadores de sua condição de apto para 

doação. Ora tal atividade requer que os profissionais responsáveis adquiram as competências 

necessárias para criar um clima de confiança e acolhimento com os candidatos.  

Entende-se que esse momento de captação e triagem é uma excelente 

oportunidade para os profissionais oferecerem aos candidatos um ambiente acolhedor e 

seguro para promover educação em saúde ao mesmo tempo em que promovem a segurança 

transfusional.  
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Dessa forma, quanto mais competência os captadores e triagistas possuírem para a 

promoção da segurança transfusional, mais se evitará ao que Almeida Neto et al (2013) e 

Queiroz et al (2012) relatam que um número substancial de doadores de sangue infectados 

com HIV nega ou omite fatores de risco que os tornariam inaptos à doação de sangue para 

poder realizar os exames sorológicos.   

Dentre os fatores de risco no qual os doadores podem se encontrar está o 

desconhecimento e/ou sua baixa percepção sobre as DST/HIV, uso de drogas, sexo 

desprotegido com múltiplos parceiros. O que vai requerer por parte dos profissionais 

captadores e triadores habilidades para ir além da formalidade dos protocolos de serviço, 

colhendo informações mais reais em relação ao comportamento dos doadores. 

No estudo de Damesyn et al (2003) se destaca a importância de uma boa educação 

para os doadores, principalmente para quem omite a verdade durante o processo de triagem 

clínica, recomendando-se uso contínuo de pôsteres, TV, rádio e internet com finalidade 

educativa.  

Portanto, na captação e triagem a educação tem papel fundamental para conquistar 

doadores de sangue, buscando a sua fidelização, assim como de socializar informações, já que 

não existe um substituto para o mesmo.  

   Aptos pela triagem clínica, os doadores são submetidos aos testes sorológicos. O 

Ministério da Saúde determina que, para cada doação efetivada, sejam realizados testes 

sorológicos para HIV; HTLV; Hepatite B e C; Doença de Chagas; Sífilis e Malária em áreas 

endêmicas (BRASIL, 2013). 

  Sem desconsiderar a gravidade dessas enfermidades transmissíveis pelo sangue, 

nesse estudo será dado destaque a forma de abordagem dos captadores e triagistas junto aos 

candidatos doadores de sangue para detectar fatores de risco de transmissão de DST/HIV ao 

mesmo tempo em que desenvolve ações de educação em saúde junto a esse público. 

Diante do grande impacto na saúde da população, o enfoque de destacar as DST 

em conjunto com HIV entre os doadores de sangue dar-se pela probabilidade de pessoas 

infectadas por DST venham ser infectada também pelo HIV, conforme estudo realizado em 

Pernambuco, Brasil, que mostra fator de risco elevado de infecção HIV para os doadores mais 

jovens, de menor nível educacional, positivos para anti-HBc e VDRL, vivendo na área 

metropolitana da cidade e fazendo uma doação espontânea (QUEIROZ et al, 2012). Em outro 

estudo realizado em São Paulo, Brasil relata que existe forte associação do HIV com o anti-

HBc e, principalmente com o anti-HCV em doadores do sexo masculino e a probabilidade de 
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doadores com sífilis recentes em ser HIV positivo foi quase 40 vezes maior do que doadores 

com sífilis pregressa (ALMEIDA NETO, 2007).  

Sabe-se que os testes sorológicos realizados no sangue doado reduzem 

substancialmente o risco absoluto e residual de doenças transmitidas pelo sangue. O risco 

residual estimado de transmissão de HIV por transfusão é 11,3 por 1 000 000 doações no 

Brasil (SABINO et al, 2012). A inclusão do teste de ácido nucléico (NAT) pode reduzir ainda 

mais o risco de transmissão do HIV pela transfusão; por exemplo, nos EUA, o risco residual 

no sangue doado foi reduzido de 2 por 1 000 000 (SCHREIBER , 1996) a 0,67 por 1 000 000 

(ZOU et al 2012), ou seja, um pequeno risco residual persiste.  

O teste NAT para HIV tem sido implementado nos grandes Hemocentros 

(inclusive no Estado do Ceará foi implantado no ano de 2012) e deverá conduzir a um menor 

risco residual (6,8 por 1 000 000 doações), mas ainda elevado risco residual comparado com 

países da Europa e América do Norte (ALMEIDA NETO et al, 2013).  

A triagem clínica realizada de forma adequada, além dos testes sorológicos dos 

doadores de sangue reduziu significativamente a transmissão de doenças através de transfusão 

na maioria dos países desenvolvidos, porém isso não tem sido assim em países em 

desenvolvimento (DESHPANDE et al; 2012). 

   Além disso, apesar do risco residual de transmissão do vírus da Hepatite B por 

transfusão, também tenha diminuído, ainda permanece maior do que os riscos estimados para 

o vírus HIV e da Hepatite C (STRAMER, et al; 2012) . 

   Diante do exposto, outro aspecto que eleva a relevância desse estudo está 

apresentado na Tabela 1 que mostra os dados relativos à proporção de pessoas que doaram 

sangue no Estado do Ceará no ano de 2014 (totalizando 105.279 amostras testadas), mas que 

apresentaram sorologia alterada para doenças consideradas sexualmente transmissíveis. 
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Tabela 1 – Triagem de doenças transmissíveis pelo sangue realizadas em doadores de sangue do Estado do 

Ceará no ano de 2014.  

DOENÇAS 
AMOSTRAS REAGENTES 

N (%) 

HIV 182 0,17 

SÍFILIS 398 0,37 

HEPATITE B (HBsAg) 92 0,08 

HEPATITE B (AntiHBc) 1.025 0,97 

HEPATITE C 580 0,55 

TOTAL 2.277 2,14 

Fonte: Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará – HEMOCE. 

 

   Portanto, esses dados reforçam o risco para a segurança transfusional ao serem 

encaminhados candidatos para a doação de sangue que posteriormente apresentaram 

sorologias positivas. Acrescenta-se um custo operacional de todo o processo de doação de 

sangue que após apresentarem testes sorológicos positivos, descartam-se todos os 

hemocomponentes produzidos a partir daquela doação. 

   Além disso, devemos considerar o risco de aprovar candidatos para a doação de 

sangue que podem estar na janela imunológica e que não será detectado nos exames a serem 

realizados. 

   Isso ilustra a necessidade de que captadores e triagistas tenham mais rigor da 

observância de comportamentos sexuais dos candidatos à doação de sangue, e estudos tem 

revelado que as infecções pelo DST/HIV estão associadas a comportamentos de riscos do 

tipo, compartilhamento do uso de drogas, sexo sem proteção, entre outros.  

  Estudo realizado em Porto Alegre (RS), Brasil, com mulheres adolescentes 

demonstrou que as jovens soropositivas tiveram significativamente mais relações sexuais em 

troca de dinheiro, história de gravidez e aborto prévio, uso de drogas, bem como iniciação 

sexual mais precoce do que as adolescentes soronegativas (BASSOLS et al, 2010). Em outro 

estudo realizado com jovens brasileiros do sexo masculino demonstrou que há diminuição do 

uso regular de preservativo, com parcerias fixas e casuais, sobretudo entre os jovens com 

baixo grau de escolaridade e jovens que têm relações sexuais com homens (HSH) houve uma 

piora no índice de comportamento sexual de risco entre os mesmos (SZWARCWALD et al, 

2011).   

   Estudo realizado sobre a intenção do comportamento sexual seguro entre doadores 

de sangue do Hemocentro de Fortaleza, demonstrou que os participantes doadores 
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apresentaram uma grande vulnerabilidade à infecção ao HIV, o que não se espera de um perfil 

para doadores de sangue, devido às implicações que este resultado pode trazer na segurança 

transfusional (BARBOSA, 2011). Além dos resultados, sugeriu-se neste estudo a implantação 

de ações de saúde relacionadas à prevenção das DST/aids, culturalmente sensíveis e 

direcionadas aos doadores de sangue, pois eles têm responsabilidade civil e social ao 

realizarem a escolha de doarem seu sangue para quem o necessita. 

Os hemocentros podem proporcionar uma oportunidade única de contribuir para a 

compreensão dos fatores de risco para a infecção porque as pessoas que se apresentam para 

doar refletir uma seção transversal diversa da população em geral. Além disso, os 

hemocentros podem, inadvertidamente, contribuir para o aumento da carga global de infecção 

pelo HIV na sociedade, se a transmissão transfusional ocorrer (ALMEIDA NETO et al, 

2013). 

Além disso, Almeida Neto et al (2013) e Deshpande et al (2012) indicam em seus 

estudos que os fatores de risco identificados para HIV e outras doenças transmissíveis pelo 

sangue sugerem que a seleção de doadores de sangue é realizada de forma inadequada.  

   Portanto, os profissionais de saúde envolvidos na captação e triagem clínica 

necessitam ter conhecimentos e habilidades para identificar comportamentos potenciais de 

riscos para DST/HIV, promovendo a segurança transfusional para o receptor e a promoção da 

saúde dos doadores.   

   Estudo evidenciou que os profissionais envolvidos na captação e triagem clínica 

de doadores de sangue exercem papel fundamental na segurança transfusional, porém 

verificou-se uma produção científica reduzida no Brasil sobre este assunto (BARBOSA et al, 

2011). Assim, a necessidade de desenvolvermos estudos e estratégias que venham aprimorar 

as ações de captação e triagem dos profissionais das Hemorredes públicas do país.  

   Este estudo terá a contribuição de identificar o conhecimento e habilidade dos 

profissionais envolvidos na triagem clínica e captação de doadores de sangue em identificar 

comportamento de risco para DST/HIV para se traçar intervenções para a melhoria da 

segurança transfusional da população.  

Com base no acima exposto, este estudo se pauta na seguinte questão :  

O profissionais captadores e triagistas tem conhecimentos e habilidades para 

identificar comportamentos de risco para DST/HIV entre os candidatos a doadores de sangue? 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o conhecimento e habilidade dos profissionais captadores e triagistas em identificar 

comportamentos de risco para DST/HIV em candidatos à doação de sangue. 

 

2.2 Específicos 

 

Validar questionário para identificação de comportamentos de risco para DST/HIV em 

candidatos à doação de sangue; 

 

Descrever o perfil sociodemográfico e funcional dos profissionais captadores e triagistas da 

Hemorrede do Ceará; 

 

Analisar o conhecimento dos captadores e triagistas relacionados ao processo de segurança 

transfusional, agrupado em quatro componentes: Política Nacional de Doação de Sangue, 

Segurança Transfusional, Comportamento de risco para DST/HIV e Habilidade de 

acolhimento e comunicação. 
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3 MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Antecedentes Históricos sobre a promoção da segurança transfusional 

 

A terapia transfusional é um processo que mesmo com indicação precisa e 

administração correta, respeitando todas as normas técnicas preconizadas, envolve risco 

sanitário. A segurança e a qualidade do sangue e hemocomponentes devem ser asseguradas 

em todo o processo, desde a captação de doadores até a sua administração ao paciente 

(DONGEN et al, 2014). 

Ainda que os novos desenvolvimentos de tratamentos de saúde venham 

apresentando expressivos progressos, não se encontrou como substituir o sangue humano para 

fins terapêuticos. A administração de hemocomponentes tem sido sempre muito importante 

como suporte na realização de vários tratamentos clínicos, além de transplantes, 

quimioterapias e diversas cirurgias (FRYE et al, 2014). 

Para se obter segurança dos produtos sanguíneos a serem utilizados em 

transfusões, rígidos parâmetros de qualidade devem ser seguidos. Entende-se por segurança 

transfusional, o conjunto de medidas quantitativas e qualitativas adotadas que vise um menor 

risco aos doadores e receptores de sangue, além da garantia de estoques estratégicos de 

sangue capazes de atender à demanda transfusional. (ÂNGULO, 2007). Daí a importância de 

se cumprir com eficiência o ciclo hemoterápico cujo processo se inicia com a captação e 

seleção de doadores, seguindo-se a triagem sorológica e imuno-hematológica, processamento 

e fracionamento das unidades coletadas, dispensação, transfusão e avaliação pós 

transfusional. A indicação adequada do uso do sangue e componentes, atendendo os preceitos 

da hemoterapia, vem propiciando uma maior otimização das unidades coletadas e redução 

quantitativa na exposição dos receptores (ALMEIDA NETO et al, 2013). 

No Brasil, a Hemorrede pública encontra-se concebida de forma hierárquica, 

equânime e descentralizada, sendo responsável por 60% das transfusões realizadas no país, 

ficando os procedimentos restantes a cargo da rede privada ou conveniada ao Sistema Único 

de Saúde (SUS) (BRASIL, 2008). 

Porém, até o início da década de 80, o interesse financeiro predominava nas 

atividades hemoterápicas, fazendo com que a segurança transfusional não fosse um direito da 

população. 

O surgimento da hemoterapia no Brasil, como uma questão de política pública e 

interesse social foi uma consequência das doenças transfusionais e sua ligação com a 
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“doação” remunerada. As preocupações crescentes com as necessidades de captação, 

estocagem e distribuição de sangue despertaram a atenção dos especialistas na área. Assim, 

crescia em diversos setores, o conhecimento de que a área de sangue operava sem ética, sem 

padrões profissionais e sem fiscalização. Segundo Castro Santos et al (1992, p.109), “os altos 

índices de contaminação sanguínea – particularmente a ocorrência de Chagas Transfusional – 

constituíram uma das razões de contestação ao sistema de saúde na virada da década”. 

O surgimento de uma nova doença, a aids, configurou um fato social de extrema 

ressonância no país, porque, praticamente, todos estavam expostos à contaminação via 

transfusional. O grande impacto provocado pela aids levou como consequência, a uma 

gradual polarização da opinião pública e dos movimentos sociais em torno das propostas de 

uma nova Política de Sangue. A eficácia de tais pressões foi uma característica singular do 

medo do sangue, que contrapunha à lógica de formulação de uma política de saúde. Nunca se 

verificara, anteriormente, na longa trajetória de tentativa de uma reforma sanitária para o 

Brasil, um segmento com tamanha permeabilidade de política estatal às pressões da sociedade 

(PIMENTEL, 2006). 

O problema do sangue acirrou e aprofundou o debate sobre o melhor modelo de 

política de saúde a ser implantado. A extensa pauta de discussões, levantada pela aids, fez 

crescer a necessidade de uma tomada de decisão definitiva. 

A resposta do Governo, no plano das políticas públicas, foi lenta sendo, segundo 

Castro Santos et al. (1992, p.111), “difícil apontar uma correlação linear entre a repercussão 

da aids como fato social e a reorganização da hemoterapia”. 

A grande repercussão da crise do sangue veio a ocorrer no período das discussões 

sobre a Reforma Sanitária, principalmente, na Oitava Conferência Nacional de Saúde, e o que 

se viu foi que o controle do sangue passou a ser um dos pólos do debate sobre a 

estatização/privatização dos serviços de saúde, às vezes, sendo apontado como um exemplo 

das necessidades de reformulações das políticas públicas de saúde (ALMEIDA NETO, 2007). 

Também ocorreu neste período outra característica do setor hemoterápico: alguns 

estados tomaram medidas de controle, independentemente. Nos estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo, algumas medidas foram tomadas como consequência das pressões da sociedade 

civil antes das normas técnicas editadas pelo Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, houve 

proibição da doação remunerada em 1985. No Estado de São Paulo, a obrigatoriedade do teste 

da aids foi implantada em 1986, através da Lei Estadual 5.190, um ano e meio antes da 

decisão federal, como exemplos (PIMENTEL 2006).  
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A situação das doações de sangue em alguns serviços no Brasil era preocupante. 

Muitos serviços realizavam coletas de sangue com presidiários em troca de cigarros ou 

mendigos em busca da remuneração. Essa situação estimulou em uma cruzada por todo o 

país, que culminou em junho de 1980 a extinção da doação remunerada de sangue no Brasil 

(JUNQUEIRA, ROSENBLIT, HAMERSCHLAK; 2007). No Estado do Ceará somente houve 

proibição da doação remunerada, após publicação da norma pelo Ministério da Saúde 

(GUERRA, 2005).  

O papel desempenhado pelo conjunto de instituições que representaram a 

população, promovendo e protagonizando eventos significativos, mostrou a forma como a 

questão do sangue estava sendo tratada no Brasil e evidenciou a politização da questão do 

sangue, correlacionada ao aparecimento da aids Transfusional. A politização culminava com a 

votação da saúde na Constituinte, quando o sangue conquistou espaço de discussão em 

separado. 

A aids, depois de chegar ao primeiro mundo e, logo em seguida, ao Brasil, atraiu 

o interesse nacional sobre a qualidade do sangue e dos hemoderivados (PIMENTEL, 2006). 

Estudo relata que no momento da emergência da epidemia de aids na África as 

transfusões sanguíneas podem ter desempenhado um papel importante na origem e 

disseminação da doença. A primeira clínica de casos de aids na África mais provavelmente 

ocorreu na década de 1960 e tornou-se epidemia por volta de 1970, quando os casos de aids, 

também, provavelmente ocorreu pela primeira vez nos Estados Unidos e Europa, mas não 

foram reconhecido como tal (SCHNEIDER, DRUCKER; 2006). 

Alter e Klein (2008) relatam que um resultado positivo da tragédia da aids foi a 

adoção de uma novo paradigma na transfusão de sangue: o princípio da precaução. Afirmam 

que na possibilidade de um risco associado à transfusão, medidas devem ser tomadas para 

como se fossem para potenciais riscos graves. Isto tem servido para proteger contra infecções 

emergentes que se seguiram ao HIV. No entanto, na ausência de inativações de agentes 

patogênicos, o fornecimento de sangue continua vulnerável à agentes potencialmente letais 

que, como o HIV, tem uma fase longa de viremia assintomática antes do reconhecimento da 

doença. 

Planejar um sistema hemoterápico, através de um ciclo de sangue que ofereça um 

produto final dentro do mais alto conceito de segurança e qualidade, é o objetivo da Política 

Pública de Sangue no Brasil. A partir do PRÓ-SANGUE, emergiram as primeiras sinalizações 

das centralizações através dos Hemocentros, que são unidades governamentais constituídas 
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com o intuito de prestação de serviços de transfusão, com semelhanças ao modelo francês de 

política hemoterápica.  

Os Hemocentros representam um progresso real na qualidade dos serviços 

hemoterápicos. Delineia-se, assim, um sistema dinâmico e abrangente. O gerenciamento 

ocorre por meio das Secretarias Estaduais de Saúde, seguindo normas técnicas em um 

primeiro documento, a Portaria Federal nº 721, de 9 de agosto de 1989 (CARNEIRO; LOPES, 

2002). Esta foi a primeira Norma Técnica para ordenamento do processo hemoterápico 

brasileiro. Portanto, os Hemocentros colocaram em prática essa nova política de sangue. Foi 

preconizado a não comercialização do sangue pela Constituinte e uma nova fase desta política 

pública teria início no cenário brasileiro. 

A importância da primeira norma técnica foi tão grande que, em pouco tempo, em 

1993 (CARNEIRO; LOPES, 2002), foi revisada, ampliada, tornou-se mais abrangente, 

contando com os resultados da primeira edição; tanto acompanhava as evoluções técnicas que 

ocorreram na hemoterapia mundial, como dava respaldo à hemorrede. 

Em 2001, a regulamentação de todos os procedimentos relativos à coleta, ao 

processamento, à estocagem, à distribuição e à aplicação do sangue, dentro de um 

ordenamento institucional, passou a vigorar. Por necessidade de atualização, uma nova 

Resolução é publicada em 2003, outra em 2004 e as últimas versões em 2013 e 2014 

(BRASIL, 2013; BRASIL 2014b) revogando as anteriores e reorganizando, mais uma vez, 

todas as práticas da política pública de hemoterapia brasileira. Portanto, a evolução da Política 

Pública de Sangue, no Brasil, se consolidou, em todos os estados brasileiros. 

O realinhamento da Política Nacional de Sangue torna-se necessário dentro da 

ética de adoção de novas tecnologias, de autossuficiência, de adequações físicas, de gestão 

participativa, de capacitação de recursos humanos e, acima de tudo, de integração de suas 

ações. Para tanto, as coordenações/gerências de sangue têm buscado, com esforço conjunto 

por meio de parcerias, um bem comum: sangue de qualidade. 

Embora todo esse movimento tenha sido importante, percebe-se que os 

mecanismos adotados referem-se a processos e estruturas de qualidade do sangue, com pouca 

ênfase de rastreamento sobre os comportamentos dos doadores, particularmente, no que 

concerne às DST e o HIV.  
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3.2 A doação de sangue e as doenças transmissíveis pelo sangue: enfoque na segurança 

transfusional 

 

  As principais doenças que podem ser transmitidas por transfusões de sangue são 

hepatites virais, síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) e sífilis. Apesar dos testes 

sorológicos para tais doenças serem obrigatórios, ainda há uma preocupação sobre as doações 

no período de janela imunológica em que os testes sorológicos são incapazes de detectar 

agentes infecciosos no sangue.  

  Alguns recursos são usados para tentar reduzir este risco potencial sendo um dos 

mais importantes, a triagem clínica de doadores de sangue (FERREIRA, PASSOS; 2012). 

Apesar disso, pessoas com comportamento de alto risco continuam a doar sangue, o que pode 

comprometer a segurança de quem for recebê-lo. Gonçalez et al (2010) realizaram uma 

pesquisa com doadores de sangue de um grande hemocentro em São Paulo e identificou que 

7% deles foram doar para conseguir testes sorológicos. Os pesquisadores concluíram que esse 

tipo de motivação, aliada à falta de compreensão do período da janela imunológica, 

comprometem a segurança transfusional. 

  Alguns autores relataram que indivíduos em alto risco para a infecção de HIV 

fazem exames sorológicos através da doação de sangue por acreditarem que esses exames são 

mais confiáveis do que aqueles realizados em outros laboratórios (ALMEIDA-NETO et al, 

2010; STOSIC, 2012).  

   Historicamente, verifica-se uma prevalência baixa de testes HIV positivos em 

doações de sangue. Mas, devido ao período de janela imunológica, no qual os testes 

sorológicos não detectam a infecção, existe um risco residual de transmissão, motivo pelo 

qual há necessidade de aprimorar a seleção de doadores de sangue, pois a “janela” é indicador 

dos resultados falso-negativos da triagem sorológica, implicando na possibilidade de 

contaminação do receptor. Aids pós-transfusional (embora rara) deve ser preocupação 

permanente de todos os indivíduos que manipulam ou administram sangue ou derivados 

(QUEIROZ et al, 2012). 

    O principal objetivo dos bancos de sangue é fornecer hemocomponentes seguros 

para a população. Para atingir esse objetivo, os hemocentros em todo o mundo 

implementaram vários métodos, incluindo melhorias contínuas na seleção dos doadores, testes 

sorológicos para agentes infecciosos transmissíveis pelo sangue, procedimentos padronizados 

e investimentos na coleta de sangue, triagem e tecnologias de armazenamento dos 

hemocomponentes. Apesar de todas essas precauções, há ainda um risco de transmissão de 
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algum agente infeccioso quando indivíduos doam sangue durante o período de janela 

sorológica.  

   Portanto, o sucesso de uma transfusão de sangue bem sucedida depende de 

estratégias de recrutamento e seleção eficazes de doadores de sangue além de testes 

sorológicos. A seleção de doadores de sangue concentra-se na identificação de candidatos 

com baixo risco de infecção enquanto critérios de exclusão são usados para distinguir aqueles 

com alto risco de infecção. No entanto, a seleção de doadores de sangue tem sido cada vez 

mais difícil devido à diversidade educacional, cultural e sócio-econômica, além de diferenças 

na epidemiologia de diversas infecções transmissíveis pelo sangue em todo o mundo 

(GONÇALEZ, 2012).  Estudo conduzido no Canadá concluiu que atualmente os hemocentros 

têm o desafio de criar uma política mais inclusiva que aumente o número de doadores e ainda 

mantenha a integridade, a segurança e a qualidade no abastecimento de sangue para a 

população (GO et al, 2011). 

   O processo de doação de sangue tem variado entre países ao longo do tempo. No 

entanto, há requisitos comuns, como, na maioria dos hemocentros os doadores de sangue são 

obrigados a preencher um questionário de história de saúde e responder perguntas sobre seu 

comportamento sexual atual e passado e uso de drogas. Comportamentos de alto risco que 

podem resultar no adiamento da doação incluem homens fazendo sexo com outros homens, 

ter múltiplos parceiros sexuais, profissionais do sexo, uso de drogas, ou ser parceiro sexual de 

qualquer destas pessoas, ou de uma pessoa que tenha alguma doença transmissível pelo 

sangue (BRASIL, 2013).   

   A seleção de doadores de sangue, geralmente, é realizada em uma área privada 

para garantir a confidencialidade e pode ser desempenhada por médicos, enfermeiros ou 

outros profissionais de saúde treinados usando um questionário padronizado nas entrevistas. 

Infelizmente, vários estudos têm demonstrado baixa conformidade com questionários de 

triagem, em que alguns doadores não relatam o comportamento de risco para infecção, o que 

representa uma ameaça para a segurança transfusional (GONÇALEZ, 2012).  

   Estudo conduzido no Hemocentro de Ribeirão Preto, São Paulo, descreve aspectos 

da falha de triagem clínica entre doadores de sangue. Neste estudo, 106 doadores de sangue 

com resultados positivos para hepatite B e C, sífilis e HIV foram entrevistados quando 

retornaram para serem informados sobre os resultados dos testes sorológicos. Os motivos 

relatados para não revelar fatores de risco foram a confiança na precisão dos resultados dos 

testes, desconforto em responder a certas perguntas, considerando algumas perguntas não 

relevantes para divulgar, o comprimento e tom da triagem clínica (rápida e "mecânica"), a 
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falta de entrevistadores qualificados, constrangimento e dúvidas sobre confidencialidade 

(FERREIRA, PASSOS; 2012).  

   Este estudo mostrou que, em geral, 14,2% dos participantes doaram sangue para 

fins de obtenção dos resultados dos testes sorológicos; quase 70% não tinham conhecimento 

da existência de serviços que oferecem testes de graça (FERREIRA, PASSOS; 2012). Estes 

resultados estão em concordância com estudos semelhantes em todo o mundo, mostrando que 

alguns doadores são conscientes que mantêm comportamentos de risco, no entanto, preferem 

usar a doação de sangue como um meio para saber se estão infectados com HIV ou hepatite B 

e C, embora estejam disponíveis centros de aconselhamento para realização de testes 

sorológicos (ALMEIDA-NETO et al, 2009; GONÇALEZ et al, 2006; NEBIE et al 2007). 

   Vários fatores estão associados com esses resultados, incluindo o nível de 

confiança entre doadores de sangue e os profissionais que realizaram triagem clínica desses 

doadores de sangue (MOUSAVI et al, 2011;  SHARMA et al, 2001), gênero e idade (NEBIE 

et al 2007; MINGA et al, 2005) que também estão associados com baixo conhecimento de 

HIV/aids.  

   Estudo realizado no Brasil que teve como objetivo avaliar fatores de risco atuais 

para a infecção de HIV entre doadores de sangue utilizando entrevista assistida por programa 

de computador (ACASI - Audio Computer Assisted Self Interview), mostrou que os fatores 

de risco para a infecção de HIV em doadores de sangue no país são homens que realizam sexo 

com outros homens, múltiplos parceiros sexuais e relações sexuais desprotegidas, além do uso 

de drogas injetáveis. Essa metodologia foi utilizada com o intuito de permitir uma maior 

privacidade e padronização nas entrevistas (ALMEIDA-NETO et al, 2013).  

   Percebe-se que os resultados desses estudos, também, demonstraram que é 

necessário reforçar as informações fornecidas, e avaliar o nível de escolaridade dos doadores 

de sangue. Além disso, é necessário melhorar as habilidades dos profissionais do banco de 

sangue a fim de transmitir confiança e ajudar a promover a saúde dos doadores de sangue. 

 

3.3 O papel dos profissionais de saúde na promoção da saúde e prevenção de DST/HIV 

entre doadores de sangue 

 

   Como na maioria dos países, nas últimas décadas, diversas práticas rigorosas de 

seleção de doadores de sangue foram adotadas nos Hemocentros. No Brasil, a triagem clínica 

(questionários e entrevistas com os doadores de sangue) foi instituída em 1983, no intuito de 

identificar doadores com maior potencial de infecção, com base em características 
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comportamentais e triagem sorológica, visando à diminuição da transmissão de doenças por 

transfusão (QUEIROZ et AL, 2012).  Trata-se de uma avaliação da história clínica e 

epidemiológica do doador, do estado atual de saúde, dos hábitos e comportamentos do 

candidato à doação para determinar se ele está em condições de doar o sangue com segurança 

para ele e para quem irá receber os produtos sanguíneos oriundos desta doação (PADILHA, 

WITT, 2011). 

  A captação de doadores de sangue é uma atividade voltada ao desenvolvimento de 

programas que objetivem conscientizar a população quanto à importância da doação 

voluntária. O trabalho deve voltar-se não apenas para assegurar a quantidade necessária de 

doadores, mas também para aprimorar o perfil das doações, garantindo a elevação do padrão 

de qualidade do sangue coletado e transfundido (GIACOMINI e LUNARDI FILHO; 2010) 

     Porém, a captação de doadores de sangue, até o final da década de 80, na maioria 

dos centros de hemoterapia, era feita de forma empírica e coercitiva, visando exclusivamente 

os estoques de sangue. Os profissionais que atuavam na área eram conhecidos como 

catequistas ou recrutadores, não sendo exigida dos mesmos qualquer forma de treinamento ou 

qualificação (MOTTA, 2007). O importante era trazer candidatos à doação de sangue para o 

Hemocentro com o objetivo de manter os estoques ideais de hemocomponentes. 

Contudo, a busca pela qualidade e segurança transfusional tenta mudar essa realidade, 

pois o reconhecimento de que o doador consciente é fundamental para a segurança 

transfusional tornou necessária a mudança do perfil do profissional que buscava e obtinha os 

candidatos à doação. 

   Antigamente, o enfermeiro exercia a profissão de forma empírica, porém hoje 

vivencia uma realidade adaptada à busca de conhecimento científico, conquistando espaços 

diversificados na área da saúde. Destaca-se a atuação desses profissionais como membro 

fundamental da equipe multidisciplinar nos centros de hemoterapia permitindo-lhes assumir, 

dentro da legalidade, novas funções e cargos (NASCIMENTO et al, 2012). A expansão dos 

limites da prática de enfermagem requer perícia nas habilidades de entrevistar, observar, 

avaliar e realizar exames físicos, executar novas técnicas clínicas, compreender padrões de 

comportamento, coletar dados, promover atividades e solucionar problemas (BRUNNER; 

SUDDART, 2011). 

  Portanto, a triagem clínica consiste de uma entrevista em que o profissional 

realiza a anamnese, sendo de extrema relevância o conhecimento dos hábitos e 

comportamento dos candidatos a doação, a fim de obter dados para a segurança da saúde do 

doador e para que não haja prejuízo ao receptor. Todos os dados obtidos e a individualidade 
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do doador devem ser mantidos em sigilo absolutos.  Nesse setor, o doador fica frente a frente 

com o triagista e é o momento onde o cliente deverá sentir segurança para que a entrevista 

seja clara e com veracidade das informações. O triagista é responsável por todas as 

informações inerentes a doação e os motivos de inaptidão do doador. 

Padilha e Witt (2011) concluem em seu estudo que a triagem clínica é de 

fundamental importância, como cuidado de enfermagem para o doador, no momento em que 

realiza promoção à saúde, além de assegurar ao receptor a qualidade do sangue a ser 

transfundido. 

Estudo conduzido por Tagny et al (2012) para aumentar a segurança dos produtos 

derivados do sangue transfundidos na África, relataram estratégias para melhorar a segurança 

da doação de sangue: eficácia na seleção de doadores de sangue, melhor detecção de 

infecções que possam ser transmitidas pelo sangue e tratamento físico-químico dos produtos 

sanguíneos.  A etapa de seleção dos doadores foi considerada a mais importante dentre os 

processos para aquisição de produtos sanguíneos mais seguros. Visualizaram que a 

identificação e exclusão de doadores com comportamentos de alto risco leva a uma redução 

significativa no risco de infecções para os receptores de sangue. Utilizaram como ações: o 

aconselhamento pré-doação, onde o objetivo é informar aos candidatos à doação sobre 

comportamentos que são considerados de risco, sobre o procedimento de doação de sangue e 

a possibilidade de auto-exclusão, se julgarem que o sangue não deve ser tranfundido; a análise 

do histórico médico do candidato para garantir a ausência de sintomas sugestivos de aids; e o 

exame físico, para avaliação de sinais e sintomas que possam contra indicar a doação de 

sangue. Concluíram que nos países em desenvolvimento, onde os recursos são limitados, o 

processo de seleção de doadores é extremamente importante para garantir a segurança 

transfusional, além de uma ação de fácil execução que não exige equipamentos tecnológicos. 

Diante desses estudos, observa-se a importância do triagista e captador serem 

qualificados para essa finalidade. Esses profissionais devem ser capazes de estabelecer um 

canal de comunicação compatível com o nível cultural do candidato à doação, a fim de 

detectar através de uma visão holística, os dados exigidos a aumentar a segurança 

transfusional (NASCIMENTO et al, 2012). 

Percebe-se a importância dos profissionais de saúde envolvidos no recrutamento e 

seleção dos doadores de sangue que além de serem responsáveis em avaliar se o candidato 

está apto ou não para realizar a doação de sangue, também, são responsáveis em promover a 

saúde desse grupo populacional. Destacamos, a educação em saúde como uma ferramenta 
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primordial para o trabalho dos profissionais de saúde com todos os candidatos à doação de 

sangue que comparecem aos Hemocentros do País. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Desenho e tipo do estudo 

 

 Trata-se de um estudo de corte transversal, do tipo exploratório com abordagem 

quantitativa. O enfoque quantitativo utiliza a coleta e a análise de dados para responder às 

questões de pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas previamente, e confia na medição 

numérica, na contagem e frequentemente no uso de estatística para estabelecer com exatidão 

os padrões de comportamento de uma população (SAMPIERI, et al; 2006).  

Neste estudo foram utilizadas duas etapas, sendo a primeira, a construção e 

validação do questionário da pesquisa, pois segundo Alexandre, Coluci (2011) ao planejar o 

método de coleta de dados, deve-se pensar em procedimentos que garantam indicadores 

confiáveis. A segunda etapa consistiu na aplicação desse questionário aos profissionais de 

saúde, com o intuito de responder o objetivo da pesquisa.  

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na Hemorrede Pública do Estado do Ceará, nos cincos 

hemocentros distribuídos no Estado. A Hemorrede do Ceará foi concebida para assistir à 

população em todas as regiões do Ceará, disponibilizando sangue e hemocomponentes dentro 

das especificações técnicas da ANVISA, de acordo com a Política Nacional de Sangue e 

Hemoderivados preconizada pelo Ministério da Saúde.  

O Centro de Hematologia e Hemoterpaia do Ceará (HEMOCE) é um órgão da 

administração direta da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, presente em todo o território 

através de cinco Hemocentros (Fortaleza, Sobral, Crato, Iguatu e Quixadá) e um Hemonúcleo 

(Juazeiro do Norte), coordenados pelo Hemocentro de Fortaleza (Figura 1).    

O HEMOCE é o responsável pela execução da política de sangue no Ceará, 

através das suas unidades – Central e Regionais e incumbe-se da realização de procedimentos, 

envolvendo coletas e transfusões de sangue, assegurando o abastecimento de hospitais da rede 

pública do Estado, além de contribuir, dentro dos seus limites, para o suprimento de sangue, 

nas instituições privadas. 
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Figura 1 - Distribuição da Hemorrede do Estado do Ceará 

(Hemocentro Coordenador de Fortaleza e Hemocentros Regionais). 

 

 

 

       

       

       

       

       

     

 

 

 

 

 

Fonte: HEMOCE. 

 

4.3 População e amostra do estudo 

 

A população do estudo foi representada pelos profissionais (enfermeiros, 

assistentes sociais e pedagogos), responsáveis pela captação e triagem clínica de doadores de 

sangue da Hemorrede do Estado do Ceará, através dos cinco Hemocentros situados nos 

municípios de Fortaleza, Sobral, Crato, Iguatu e Quixadá e um Hemonúcleo localizado no 

município de Juazeiro do Norte. Esses profissionais atenderam diretamente 144.058 

candidatos à doação de sangue no ano de 2014 no Estado do Ceará (HEMOCE, 2015). 

O número de profissionais distribuídos em cada Hemocentro do Estado está 

representado no Quadro 1: 

Quadro 1 – Distribuição do número de profissionais nos Hemocentros do Estado do Ceará.  

HEMOCENTRO ÁREA DE ATUAÇÃO Nº DE 

PROFISSIONAIS 

Hemocentro de Fortaleza Triagem 17 

Captação 06 

Hemocentro de Quixadá Triagem 07 

Captação 01 

Hemocentro de Iguatu Triagem 07 

Captação 01 
continua   



42 

Quadro 1 – Distribuição do número de profissionais nos Hemocentros do Estado do Ceará.  

conclusão 

 

Hemocentro de Sobral Triagem 08 

Captação 02 

Hemocentro de Crato Triagem 15 

Captação 02 

TOTAL 66 
Fonte: HEMOCE.  

 

Todos os indivíduos da população possuíam o potencial para compor a amostra, 

tendo em vista a restrição do número de profissionais atuantes nesta área e a necessidade de 

um quantitativo suficiente para a realização de inferências estatísticas. 

Adotou-se como critério de inclusão, os profissionais que atuam na captação e/ou 

triagem clínica de doadores de sangue há pelo menos seis meses, pois acredita-se que a 

atuação na função por pelo menos seis meses possibilita ao profissional adaptar-se e envolver-

se em toda a dinâmica do trabalho. Como critérios de exclusão da pesquisa foram 

considerados: a) profissional estar vinculado de modo restrito às funções de gerenciamento e 

coordenação do hemocentro; b) responder ao instrumento da pesquisa fora do prazo 

estipulado para a coleta de dados; c) a ausência dos profissionais, por motivo de férias ou 

licença, no período da coleta dos dados. Ao término, foram incluídos no estudo 54 

profissionais. 

 

4.4  Procedimentos para coleta de dados 

Os procedimentos para coleta de dados foram divididos em dois momentos: a) 

desenvolvimento do Questionário “Identificação de comportamentos de risco para DST/HIV 

em candidatos à doação de sangue”, incluindo sua construção e validação; e b) aplicação do 

questionário. Cada momento foi subdividido conforme ilustra a Figura 2. 

  Figura 2 – Fases dos procedimentos para coleta de dados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora 

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

  

DESENVOLVIMENTO DO 

INSTRUMENTO 

 

COLETA DE DADOS 

 

CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO 

 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 TESTE PILOTO 

 
VISITA AOS HEMOCENTROS 

 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 



43 

4.4.1 Desenvolvimento do questionário para os profissionais da Captação e Triagem 

Clínica de doadores de sangue  

 

Para o desenvolvimento do questionário para os profissionais captadores e 

triagistas utilizou-se como referência o modelo de elaboração de instrumentos psicológicos 

utilizados por Pasquali (2010). O autor baseia-se em três grandes pólos, chamados de 

procedimentos teóricos, empíricos (experimentais) e analíticos (estatísticos). No estudo, 

utilizaram-se apenas os procedimentos teóricos de forma adaptada para a elaboração do 

instrumento de identificação de comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de 

sangue por profissionais de saúde.  

O polo ou procedimento teórico enfoca a teoria que fundamenta o estudo para o 

qual se quer desenvolver um instrumento de medida, bem como a operacionalização do 

construto em itens. Esse procedimento expõe a teoria e explicita os tipos e categorias de 

comportamentos que representarão o traço a ser identificado, segundo evidencia a Figura 3. 

 

Figura 3: Procedimentos teóricos na elaboração de instrumentos. 

 

Fonte: Pasquali, 2010. 

 

Os procedimentos teóricos da validação do questionário da pesquisa seguiram três 

fases: a) Construção do questionário para os profissionais de saúde; b). Validação por Comitê 

de Juízes e c) Realização do Teste Piloto. 
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4.4.1.1 Construção do questionário para os profissionais da Captação e Triagem Clínica de 

doadores de sangue  

 

A construção do questionário perpassou inicialmente pelo reconhecimento do 

objeto psicológico, no caso, a promoção da saúde do doador de sangue e a segurança 

transfusional e das propriedades deste objeto passíveis de mensuração através de um 

questionário conforme orienta Pasquali (2010). Com isso, direcionou-se para a delimitação 

dos aspectos específicos a serem estudados e que contribuíram para a construção do 

instrumento psicométrico, distinguindo os chamados atributos do objeto psicológico a serem 

aplicados (PASQUALI, 2010). 

Em seguida, fez-se necessária a definição do construto e dos atributos dos quais se 

pretendia extrair as atitudes ou traços que o questionário iria mensurar. Isso se deu através da 

análise da literatura pertinente, a busca de peritos na área e a experiência pessoal da 

pesquisadora na área, de maneira a indicar os aspectos a serem incorporados na construção do 

instrumento de medida.  

A formulação do questionário foi apoiada por uma extensa revisão da literatura 

envolvendo a temática, da legislação brasileira e da vivência da pesquisadora como 

enfermeira do Hemocentro há seis anos. Para fundamentar a construção desse instrumento 

foram utilizadas as legislações vigentes no país sobre doação de sangue (BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2013; BRASIL, 2014a), além de estudos sobre a atuação de profissionais em 

triagem clínica e captação de doadores de sangue (PADILHA, WITT; 2011; NASCIMENTO 

et al; 2012; MOTA; 2007; PINHO et al. 2007; FERREIRA JUNIOR, POLIT; 2007).      

O primeiro bloco de questões teve por objetivo descrever o perfil 

sociodemográfico e funcional dos profissionais captadores e triagistas. Para o segundo bloco, 

com o objetivo de avaliar os processos de segurança transfusional foi agrupado em quatro 

componentes: Política Nacional de doação de sangue, Segurança Transfusional, 

Comportamentos de risco para DST/HIV e Habilidade de acolhimento e comunicação, 

conforme descrito no quadro 2: 
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Quadro 2 – Descrição dos componentes do questionário dos profissionais captadores e triagistas.  

COMPONENTE ASSUNTOS ABORDADOS 

Política nacional de doação de sangue 

• Processo de doação de sangue 
• Educação em Saúde 
• Conhecimento da legislação relacionada 

à infecção pelo HIV 
• Perfil do candidato à doação de sangue 

Segurança Transfusional 
• Riscos associados à doação 
• Triagem Clínica 
• Triagem Sorológica 

Comportamentos de risco para DST/HIV 

• Requisitos para doação de sangue 
• Fatores de risco para DST/HIV 
• Identificação de comportamentos de risco 

para DST/HIV 

Habilidade de acolhimento e comunicação 

• Interação da Captação e Triagem Clínica 

de doadores de sangue 
• Diálogo com o doador de sangue 
• Apresentação dos profissionais 
• Promoção da saúde 

Fonte: Dados da pesquisadora  

 

Polit e Beck (2011) indicam que, ao elaborar questões para um instrumento 

estruturado, deve-se observar cuidadosamente a construção de cada item, garantindo clareza, 

sensibilidade ao estado psicológico dos respondentes, ausência de desvio e nível de leitura. As 

questões necessitam estar em sequência, em uma ordem psicologicamente significativa, a fim 

de promover a cooperação e a veracidade por parte dos sujeitos participantes (CUMMINGS; 

HULLEY, 2008).  

Com a identificação dos aspectos a serem incorporados no questionário, foram 

organizados os itens que iriam compor o mesmo.  

Assim, houve a elaboração de um questionário composto por 63 itens, dos quais 

19 referiam-se a questões fechadas sobre as características socioeducacionais da amostra e 44 

itens com respostas estruturadas. Os itens socioeducacionais foram provenientes de adaptação 

de questões da escala já validados no estudo de Nóbrega (2011), que também contou com 

profissionais de saúde como participantes.  

Dentre os tipos de escala, a técnica de classificação mais comum é a escala de 

Likert. Esta consiste em várias declarações ou itens que anunciam um ponto de vista sobre 

algum tópico. Nessa abordagem, pede-se aos respondentes que indiquem até que ponto 

concordam ou discordam com a declaração e a cada resposta é atribuído uma dada pontuação 

(GREY, 2001; CUMMINGS; HULLEY, 2008; PASQUALI, 2010).  

Para responder aos itens do instrumento foi utilizada uma escala de Likert com 

cinco alternativas que variou de (1) concordo totalmente a (5) discordo totalmente. Porém, 

durante o processo de Qualificação da referida tese, a banca avaliadora juntamente com as 
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pesquisadoras avaliaram que para atingir o objetivo do estudo ao invés de se utilizar uma 

escala de Likert seria mais apropriado utilizar respostas objetivas como Sim ou Não.  

Segundo Pasquali (2010), dentre os critérios para construção de itens, existe o 

critério de objetividade ou de desejabilidade que para o caso de escalas de aptidão, os itens 

devem cobrir comportamentos de fato, permitindo uma resposta certa ou errada. Portanto, 

percebeu-se que neste formato de respostas seria atingido prontamente o objetivo deste 

estudo, pois o participante do estudo mostra se conhece a resposta ou se é capaz de executar a 

tarefa proposta. Entende-se que não existem respostas certas ou erradas; existem sim 

diferentes formas de pensar e agir nas ações de captação e triagem clínica de doadores de 

sangue que podem influenciar ou não a adoção de comportamentos de saúde saudáveis entre 

os doadores de sangue e consequentemente aumentar a segurança transfusional para a 

população.  

 A partir da validação do questionário, foi solicitado aos profissionais que 

respondessem para cada item a alternativa que melhor descrevesse sua compreensão sobre sua 

prática desenvolvida na triagem clínica ou na captação de doadores de sangue.  

 

4.4.1.2 Validação por Comitê de Juízes 

 

As escalas e/ou questionários devem passar pelas etapas de certificação da 

validade e confiabilidade, a fim de verificar as propriedades psicométricas. A confiabilidade 

de um instrumento de medição se refere ao grau em que sua aplicação, repetida em indivíduos 

diferentes, produz resultados iguais. Com relação à validade, refere-se ao grau em que um 

instrumento realmente mede a variável que pretende medir (SAMPIERI et al, 2006). Isto é, 

avalia a capacidade de um instrumento medir com precisão o fenômeno a ser estudado 

(ALEXANDRE, COLUCI; 2011). 

Neste estudo, foram utilizadas a validade aparente, semântica e de conteúdo para 

avaliação pelo comitê de juízes. 

O processo de submissão ao comitê de juízes teve como objetivo viabilizar a 

validade por julgamento. A validade de julgamento por juízes determina se o instrumento está 

apropriado para o alcance dos seus objetivos e inclui a realização da validade de aparência, 

semântica e de conteúdo. A validade aparente, também conhecida como validade de face, 

possibilita a avaliação do instrumento quanto à mensuração das qualidades desejadas (MOTA; 

PIMENTA, 2007).  
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Por sua vez, a validade semântica objetiva verificar se todos os itens são 

compreensíveis a todos os membros da população para que o questionário esteja voltado. Para 

isso, inicialmente deve-se ter a avaliação da escala como um todo, determinando a 

abrangência dos conceitos nos itens. A partir disso, pode-se ter a eliminação ou a inclusão de 

sugestões aos itens (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Neste tipo de validade, busca-se conferir se os itens são compreensíveis tanto para 

o estrato mais baixo quanto ao mais alto da população alvo. As variáveis observadas nesta 

fase de análise são pertinência, clareza e coerência (PASQUALI, 2010).  

A pertinência, ou representatividade, indica se os itens refletem os conceitos 

envolvidos, se são relevantes e se são adequados para atingir os objetivos. A clareza avalia a 

redação dos itens, de forma que o conceito esteja compreensível e haja a expressão adequada 

do que se espera medir enquanto que, na coerência, o item deve formar frases que 

proporcionem um pensamento lógico daquilo que é afirmado (PASQUALI, 2010; 

ALEXANDRE, COLUCI, 2011). 

A validade de conteúdo se refere à cobertura da área do conteúdo, que está sendo 

medida com base em julgamento subjetivo e permite ao pesquisador avaliar se a escala e as 

questões que a constituem são representativas do domínio do conteúdo que o pesquisador 

pretende medir (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

Polit e Beck (2006; 2011) referenciam que a validade do conteúdo de um 

instrumento baseia-se no julgamento, não havendo métodos totalmente objetivos para garantir 

a cobertura adequada do conteúdo. No entanto, tem-se indicado o índice de validade de 

conteúdo (IVC) como indicador da congruência das opiniões dos juízes. Nela, os juízes 

julgam se os itens se referem ou não ao conteúdo em questão e se estes representam fielmente 

o construto que o instrumento se propõe a mensurar. 

Para a seleção dos componentes do comitê de juízes, fez-se necessária a adoção de 

critérios que distingam a experiência do profissional perante a temática estudada e, desta 

forma, garantam maiores contribuições no processo de validação.  

Neste estudo, optou-se por utilizar o termo juízes e não expertises. Muitos estudos 

têm sido influenciados por Fehring (1987) com relação ao processo de validação de conteúdo 

e inclui a identificação de experts para o desenvolvimento da análise de conteúdo.  Porém, os 

critérios de seleção propostos pelo autor parecem privilegiar a formação acadêmica em 

detrimento da experiência clínica e isto vai de encontro às recomendações internacionais para 

o estabelecimento de expertise em enfermagem (BENNER, TANNER, CHESLA; 2009).  
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Uma possível justificativa para isto seria o fato de que Fehring propôs seu método 

no final da década de 1980, um período em que a titulação acadêmica era obtida por 

pesquisadores experientes e que, de certa forma, aliavam duas características importantes, 

conhecimento teórico e experiência clínica, o que não obrigatoriamente se aplica ao momento 

atual. Estudiosos têm descrito dificuldades para o desenvolvimento desta etapa, sobretudo em 

relação ao processo de captação desses experts (LOPES, SILVA, ARAÚJO; 2013).  

Portanto, devido à dificuldade de se definir um perfil adequado e de encontrar 

indivíduos com expertise, alguns estudos descrevem adaptações da proposta de Fehring. Tais 

adaptações não impediram as críticas usuais aos resultados desta etapa de validação. É 

provável que grande parte juízes apresentem um perfil mais próximo de uma proficiência do 

que de expertise (BENNER, TANNER, CHESLA; 2009). Assim, termos mais adequados para 

definir tais sujeitos seriam juízes ou avaliadores.  

Sabe-se que estimativas de tamanhos amostrais são baseadas, entre outras coisas, 

na precisão e no grau de confiança que se deseja obter do parâmetro em estudo. Por exemplo, 

Fehring propõe utilizar um índice de validade de conteúdo como parâmetro para 

aceitação/rejeição de um componente. Neste caso, se partir de uma suposição de normalidade, 

considera-se uma amplitude total deste índice entre 0 e 1, e aceita-se um erro de estimativa de 

0,1, os cálculos amostrais nos indicariam a necessidade de onze avaliadores (LOPES, SILVA, 

ARAÚJO; 2013) 

Quanto ao número de componentes do comitê de juízes, a literatura tem se 

mostrado bastante controversa, com autores indicando um número mínimo de cinco e máximo 

de dez sujeitos, enquanto outros recomendam de seis a vinte sujeitos, sendo composto por um 

mínimo de três pessoas em cada grupo de profissionais selecionados (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011).  

Para este estudo, foram selecionados 15 juízes para a avaliação do questionário. 

Para a seleção destes juízes,os participantes deveriam obter, no mínimo, cinco pontos, e foram 

utilizados os critérios de inclusão e as respectivas pontuações apresentadas pelo Quadro 3. 

 

Quadro 3: Critérios e respectivas pontuações eleitas para seleção do comitê de juízes para fase de validação do 

questionário da pesquisa. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Tese na temática de doação de sangue ou prevenção de DST/HIV. 2 pontos 
Dissertação na temática de doação de sangue ou prevenção de DST/HIV. 1 ponto 
Ter experiência na área de pesquisa com hemoterapia. 0,5 ponto/ano de atuação 
Ter experiência na área de educação e prevenção de DST/HIV. 0,5 ponto/ano de atuação 
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Ter experiência profissional na área de hemoterapia. 0,5 ponto/ano de atuação 

Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolva a temática de 

hemoterapia e/ou prevenção das DST/HIV. 
0,5 ponto/ano de atuação 

Fonte: Dados da pesquisadora  

 

A verificação dos critérios se deu pela consulta do Currículo lattes disponível na 

Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Para delimitação da amostra foi utilizado o método de amostragem intencional, em 

que houve a indicação dos participantes com base no julgamento daqueles com potencial de 

contribuição na pesquisa a partir dos critérios de inclusão e do aceite em participar do 

processo de validação.  

A validação do questionário “Identificação de comportamentos de risco para 

DST/HIV em candidatos à doação de sangue”, por esse comitê de juízes ocorreu durante os 

meses de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. Foi utilizado como estratégia para validação 

o convite dos juízes e retorno do instrumento pessoalmente e por via correio eletrônico.  

Os juízes foram selecionados segundo sua experiência profissional nas áreas de 

hemoterapia, doação de sangue, educação em saúde e prevenção de DST/HIV. O convite foi 

realizado através de carta-convite dirigida ao endereço eletrônico, seguida do contato 

presencial em alguns casos. Após confirmação da participação da etapa de validação do 

instrumento, o kit de validação foi entregue presencialmente ou por via eletrônica.  

Os juízes selecionados foram convidados a participar da validação do instrumento 

pela própria pesquisadora. Para cada juiz foi encaminhado um Kit contendo os seguintes 

documentos: 1) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A); 2) Guia 

contendo as orientações para a validação do questionário (Apêndice B); e 3) Instrumento de 

validação de conteúdo (Apêndice C).  Além disso, foi enviado o link para acessar via internet 

o instrumento a ser analisado 

(https://docs.google.com/forms/d/1qMVLgtDMknYSIq5DNwKkHn7L0Js7qMf8vqkarLCGF

aU/viewform) formatado na ferramenta Google Drive  (Anexo A).  

O Google Drive, anteriormente nomeado como Google Docs, é um aplicativo do 

Google, disponível gratuitamente e que funciona on-line, diretamente no browser. Os 

aplicativos são compatíveis com o Microsoft Office, sendo composto por processador de 

texto, editor de apresentações, editor de formulários e planilhas (GUBERT, 2011).  

A cada um dos juízes foram esclarecidos os procedimentos de análise e os 

objetivos da pesquisa. Foi atribuído a cada aspecto (critério) de avaliação um conceito 

distribuído em uma escala do tipo Likert, sendo estes conceitos: (1) Totalmente inadequado, 

https://docs.google.com/forms/d/1qmvlgtdmknysiq5dnwkkhn7l0js7qmf8vqkarlcgfau/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qmvlgtdmknysiq5dnwkkhn7l0js7qmf8vqkarlcgfau/viewform
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(2) Moderadamente inadequado, (3) Moderadamente adequado, (4) Totalmente adequado e 

(NA) Não se aplica. Esse tipo de escala solicita ao sujeito da pesquisa que responda a um 

questionamento em uma escala de graus variados de intensidade entre dois extremos 

(LOBIONDO; HABER, 2001). 

Este instrumento foi construído com base em Barbosa (2008) que validou junto a 

especialistas técnicos e de conteúdo um vídeo que trata do apego entre puérpera soropositiva e 

seu recém-nascido. O instrumento de avaliação é composto por 11 questões dividas nos 

quatro conceitos anteriormente citado em forma de check-list.  

A primeira etapa do instrumento continha dados referentes a identificação, área de 

atuação, titulação e produção científica dos juízes. Em seguida, foram apresentados aspectos 

relacionados ao Objetivo; Conteúdo; Relevância e Ambiente do instrumento da pesquisa cuja 

avaliação foi realizada a partir uma escala de valoração de um a quatro; também havia um 

espaço para o registro de sugestões e críticas que os juízes julgaram pertinentes. 

Após o julgamento, foram incorporadas as modificações sugeridas e foi 

estabelecido como critério de aceitação a concordância entre os juízes superior ou igual a 80% 

(PASQUALI, 2010). Aqueles itens que não atingiram a concordância prevista foram 

descartados ou alterados do instrumento.  

 

4.4.1.3 Realização do Teste Piloto 

 

No teste piloto, o pesquisador aplica o instrumento novo ou testes piloto a um 

grupo de sujeitos com características semelhantes àquelas que serão estudadas no estudo. O 

propósito dessa análise é determinar a qualidade do instrumento como um todo 

(confiabilidade e validade), bem como a capacidade de cada questionamento para discriminar 

as pessoas que respondem (variação na resposta do item) (GREY, 2001).  

Antes da aplicação do teste piloto, o questionário “Identificação de 

comportamentos de risco para DST/HIV em candidatos à doação de sangue”, validado foi 

finalizado à interface digital através do aplicativo Google Drive.  

O teste piloto foi realizado nos municípios de Fortaleza e Crato, no período de 

março e abril de 2014. Os contatos para convite de participação do teste piloto se deram 

inicialmente via correio eletrônico. Em seguida, houve uma visita inloco para confirmação do 

recebimento do e-mail e esclarecimento de possíveis dúvidas dos profissionais. Como alguns 

retornos, via e-mail, das respostas dos profissionais não aconteceram dentro do período 

estipulado, a pesquisadora passou a deslocar-se para os Hemocentros a fim de fazer o contato 
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direto e aplicar o teste piloto na forma impressa e através da Web, em ambiente e período que 

melhor se adequava à conveniência do profissional. 

Após o contato e aceitação para participar do estudo, 13 profissionais que atuam 

no Hemocentro Coordenador de Fortaleza e no Hemocentro Regional do Crato responderam o 

instrumento. No contato, o entrevistador explicitou os objetivos do estudo e solicitou, após 

concordância, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE D) em duas vias. 

Foram observados pelo entrevistador os aspectos concernentes quanto à duração 

do preenchimento e aspectos relacionados ao instrumento, clareza das questões, dificuldades e 

dúvidas, e sugestões.  

Como não houve modificações no questionário aplicado no teste piloto e os 

profissionais foram inclusos na amostra do estudo, corroborando com o procedimento adotado 

no estudo de Chaves (2011), em que houve a inclusão dos sujeitos do teste piloto, 

considerando não haver mudanças no instrumento e as características dos participantes serem 

semelhantes ao da amostra do estudo. 

O questionário foi idealizado para aplicação prioritária através da interface digital 

do Google Drive devido à viabilidade de aplicação frente à barreira geográfica oferecida por 

alguns municípios, relacionada à distância ou em circunstância de inacessibilidade ao 

profissional. O questionário validado foi submetido ao formato eletrônico, conforme mostra a 

Figura 4.  

Figura 4: Questionário validado pelo comitê de juízes submetido à Plataforma do Google Drive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1qMVLgtDMknYSIq5DNwKkHn7L0Js7qMf8vqkarLCGFaU/viewform 
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A forma da aplicação ficou a critério do profissional no momento do contato, seja 

através do envio on-line para o correio eletrônico pessoal do profissional ou in loco no 

Hemocentro em que o profissional atuava.  

 

4.4.2 Aplicação do Questionário 

 

 Após a validação do questionário e realização do teste piloto, o questionário foi 

aplicado para os participantes do estudo no período de maio de 2014 a outubro de 2014 

 A pesquisadora responsável visitou os cincos Hemocentros do Estado do Ceará 

pelo menos duas vezes em cada Hemocentro, para explicar pessoalmente, os objetivos deste 

estudo. Após o primeiro contato, foi enviado por email ou entregue pessoalmente, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice D) para o participante. 

 Com a devolução do TCLE assinado, o participante era convidado a responder o 

questionário através do acesso ao link do questionário com o computador do próprio 

hemocentro ou através do tablet da própria pesquisadora. Se o participante não pudesse 

preencher o questionário no momento da assinatura do TCLE, era enviado, via e-mail, o link 

(https://docs.google.com/forms/d/1qMVLgtDMknYSIq5DNwKkHn7L0Js7qMf8vqkarLCGF

aU/viewform) para acessar via internet o instrumento a ser respondido (formatado na 

ferramenta Google Drive – Anexo A). 

   

4.5 Tratamento e Análise dos dados 

 

Os dados foram processados no Google Drive aplicativo do Google, e após a 

coleta, os dados foram exportados para o software estatístico SPSS versão 19 para geração 

dos resultados e posterior análise. 

A etapa inicial consistiu na caracterização dos avaliadores através da avaliação 

psicométrica das respostas mediante análise dos indicadores de avaliação de conteúdo (IVC).  

O IVC tem sido definido como “a proporção de itens que recebe uma pontuação 

de 3 ou 4 pelos juízes”, de acordo com Wynd et al (2003). Ou seja, em termos matemáticos:  

IVC = Número de respostas “3” ou “4”                   (1) 

             Número total de respostas 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qmvlgtdmknysiq5dnwkkhn7l0js7qmf8vqkarlcgfau/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qmvlgtdmknysiq5dnwkkhn7l0js7qmf8vqkarlcgfau/viewform
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A segunda etapa se deu mediante caracterização sociodemográfica e funcional da 

população do estudo. Nesta etapa, os dados foram apresentados através de distribuições de 

frequências uni e bivariadas e medidas descritivas (média, desvio padrão).   

A terceira etapa consistiu na avaliação da consistência interna dos itens da escala 

do instrumento referente a avaliação do conhecimento e habilidades dos profissionais. Nesta 

etapa, foi utilizado o Coeficiente Alfa de Cronbach para avaliação da consistência interna das 

respostas aos itens da escala e do coeficiente de correlação de Sperman para avaliação da 

correlação entre itens, bem como os escores médios das respostas.   

Para a avaliação da consistência interna das respostas aos itens avaliados, utilizou-

se o Alfa de Cronbach que é a  medida de confiabilidade de um questionário mais conhecida 

na literatura e que pode ser calculado pela seguinte fórmula:  

 

 

                                                                                        (2) 

onde:  k= número de variáveis consideradas 

 cov = média das covariâncias 

 var = média das variâncias 

 

 O valor assumido pelo Alfa está entre 0 e 1. O valor mínimo aceitável para o alfa 

é 0,70; abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa. Em 

contrapartida, o valor máximo esperado é 0,90; acima deste valor, pode-se considerar que há 

redundância ou duplicação, ou seja, vários itens estão medindo exatamente o mesmo elemento 

de um constructo; portanto, os itens redundantes devem ser eliminados. Encontra-se também 

que valores acima de 0,70 são aceitáveis, acima de 0,80 são bons e superando 0,90 são 

excelentes (ALEXANDRE et al, 2013).  

O coeficiente Alfa de Cronbach é uma estatística usada para mensurar o grau de 

correlação entre os itens de uma escala aplicada a um grupo, seus valores variam entre 0 e 1 e 

quanto mais próximo de 1 mais forte e consistente é a correlação entre os itens. Adotou-se 

como parâmetro para avaliar a força da correlação entre as respostas a classificação sugerida 

por Steiner e Norman (2003): valores entre 0,70 e 0,90, boa consistência interna; abaixo de 

0,70, fraca consistência interna;  e acima  de 0,90, alta concordância. Em todas as análises 

foram adotadas o nível de significância estatística de 5% (p ≤ 0,05). 

A verificação e avaliação do conhecimento e habilidade dos profissionais de 

saúde foram avaliadas de acordo com as respostas sumarizadas aos itens da escala e descritas 
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por meio de medidas descritivas (médias, desvio padrão). As diferenças por hemocentro e por 

profissionais foram verificadas mediante aplicação dos testes T de Student para dados com 

distribuição normal ou da aplicação do teste não paramétrico de Whitney para dados com 

distribuição não normal. Além disso, utilizou-se o Teste de Kruskal-Wallis para avaliar o 

escore obtido do total de itens corretos entre os profissionais de saúde e para a média dos 

escores entre os componentes do questionário, utilizou-se o Teste de Friedman. O nível de 

significância utilizado no estudo foi de 5%.  

Em estatística é necessário que a amostra contenha valores heterogêneos para 

avaliar algum fenômeno. Quando existe apenas um valor na variável que se repete, então é 

necessário excluir essa informação devido à falta de variabilidade no grupo ou na amostra. 

Dessa maneira, itens de algumas tabelas foram excluídos da comparação de proporção por 

não apresentarem variabilidade em um ou ambos os grupos (captação ou triagem). 

Além dos testes estatísticos descritos acima, a autora decidiu aplicar o modelo da 

Teoria da Resposta ao Item. Segundo Moreira Junior (2010) a TRI é um conjunto de modelos 

matemáticos que procuram representar a probabilidade de um indivíduo dar uma certa 

resposta a um item como função dos parâmetros do item e da habilidade do respondente.  

Com larga aplicação em avaliação educacional, a TRI, que tem como 

característica principal o item, propõe modelos probabilísticos para variáveis latentes 

(variáveis que não são medidas diretamente). As estimativas buscam explicar o efeito entre as 

respostas dos estudantes e seus traços latentes (habilidade/proficiência). O modelo 

matemático expressa tal relação no formato de equação matemática. Essa relação é sempre 

expressa de tal forma que quanto maior a habilidade, maior a probabilidade de acerto no item. 

 Os modelos para itens dicotômicos (certo ou errado / sim ou não), como trata o 

questionário deste estudo, dividem-se em três tipos, que se diferenciam pelo número de 

parâmetros que utilizam para descrever o item. Eles são conhecidos como os modelos 

logísticos de 1, 2 e 3 parâmetros, que consideram, respectivamente: 

a) Somente a dificuldade do item; 

b) A dificuldade e a discriminação; 

c) A dificuldade, a discriminação e a probabilidade de resposta correta dada por 

indivíduos de baixa habilidade. 

Ao analisar de uma forma geral, o modelo matemático da TRI, quem também é 

conhecido como modelo logístico unidimensional de 3 parâmetros, visualiza-se que 

indivíduos com maior habilidade possuem maior probabilidade de acertar o item e que esta 

relação não é linear.  
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Portanto, em modelos de TRI é necessário avaliar a correlação bisserial entre as 

respostas corretas e o escore do profissional na prova. De acordo com Soares (2005) valores 

acima de 0,3 são aceitáveis. No presente estudo foi estimado o modelo com três parâmetros: a 

que mede a discriminação do item; b é o parâmetro que mede a dificuldade; e c é a 

probabilidade do acerto ao acaso. 

 

4.6 Aspectos éticos e legais 

 

 A pesquisa com seres humanos envolve questões éticas que precisam ser 

consideradas a fim de evidenciar os benefícios advindos, bem como garantir que não haverá o 

comprometimento ou prejuízo para aqueles que participam do processo. 

 Para que um estudo ocorra de forma ética, faz-se necessário que este obedeça aos 

princípios da beneficência, incluindo nesta a integridade, a garantia contra a proteção e a 

avaliação da relação risco/benefício, o princípio do respeito pela dignidade humana ou 

autonomia, abrangendo o direito à autodeterminação, à revelação total, o consentimento e 

aspectos relativos ao princípio do respeito, o princípio da não maledicência, garantindo 

nenhum dano ao participante e o princípio da justiça, que engloba o direito a tratamento justo 

e à privacidade (POLIT, BECK; 2011).   

 A resolução Nº466 de 12/12/12 do Conselho Nacional de Saúde relata que a 

eticidade da pesquisa implica em respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e 

autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e 

permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e 

esclarecida; ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 

danos e riscos; garantia de que danos previsíveis serão evitados; e relevância social da 

pesquisa (BRASIL, 2012). 

 Portanto, o projeto foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Walter Cantídeo (HUWC/UFC) e aprovado com o parecer 

consubstanciado Nº 277.037 (Anexo B). Os pesquisadores comprometeram-se a respeitar os 

aspectos éticos e legais que envolvem pesquisas com seres humanos, conforme a Resolução 

466 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 A participação dos juízes e profissionais dos Hemocentros foi posterior às suas 

assinaturas do termo de consentimento livre e esclarecido, sempre garantindo sigilo e 

anonimato dos participantes do estudo (Apêndices A e D). 
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5 RESULTADOS 

 

Esse estudo foi realizado em duas fases, contemplando como fase inicial a 

elaboração e validação de um instrumento de coletada de dados para assegurar o padrão de 

confiabilidade dos objetivos da pesquisa. Sua elaboração constituiu-se por quatro 

componentes: politica nacional de doação de sangue, segurança transfusional, 

comportamentos de risco para DST/HIV,  habilidade de acolhimento e comunicação. A 

elaboração das questões foi a partir de documentos oficiais e literatura cientifica e o 

questionário enviado para um comitê de juízes para a sua validação.  

Em seguida, foi realizada a coleta de dados com os profissionais de saúde a partir 

da aplicação deste questionário validado para responder os objetivos desta pesquisa. A seguir 

será apresentado os resultados em seções que representa cada etapa realizada da pesquisa. 

 

5.1 Validação do questionário pelo Comitê de Juízes 

 

5.1.1 Caracterização do Comitê de Juízes 

 

Dos 15 juízes que aceitaram participar da pesquisa, treze responderam o instrumento. 

A caracterização dos participantes está descrita na Tabela 2. 

 

Tabela2 - Perfil dos juízes responsáveis pela validação do questionário da pesquisa. 

CARACTERÍSTICA N (%) MÉDIA ± DP 

Sexo   

Masculino 02 (15,4)  

Feminino 11 (84,6)  

Grupo Etário   

até 30 anos 03 (23,1)  

31 – 40 anos 04 (30,8) 41,7±10,8 

41 – 50 anos 02 (15,4)  

51 – mais 04 (30,8)  

Profissão   

Enfermeiro 08 (61,5)  

Médico 05 (38,5)  

Qualificação Profissional   

Especialização 03 (23,1)  

Mestrado 05 (38,5)  

Doutorado 05 (38,5)  

Tempo de Formação   

≤ 09 anos 04 (30,7) 12,6±8,4 

10 – 20 anos 09 (69,2)  

Local de Trabalho   

Hemocentro 08 (61,6)  

Universidade 

continua 

05 (38,4) 
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Tabela2 - Perfil dos juízes responsáveis pela validação do questionário da pesquisa. 

conclusão   

Área de Atuação   

Gestão 01 (7,7)  

Assistencial 03 (23,1)  

Ensino 01 (7,7)  

Gestão e Assistencial 01 (7,7)  

Assistencial e Ensino 01 (7,7)  

Ensino e Pesquisa 03 (23,1)  

Assistencial, Ensino e Pesquisa 02 (15,4)  

Assistencial, Ensino, Pesquisa e Gestão 01 (7,7)  

Fonte: Dados da pesquisadora  

. 

 

  

 Dentre os juízes apenas dois eram do sexo masculino. Percebe-se uma 

predominância de mulheres entre os juízes, característica esta encontrada comumente na área 

da saúde. A idade estava compreendida entre 27 e 55 anos, com média de 41,7±10,8 anos. 

Com relação à formação, oito possuíam graduação em Enfermagem e cinco em Medicina. A 

maioria possui como maior titulação mestrado e doutorado, agregando outros títulos além 

desses, como o de especialista nas respectivas áreas de conhecimento (educação em saúde ou 

hemoterapia). Apenas três juízes tinham como maior titulação a especialização Lato Sensu.  O 

tempo de formação esteve entre 07 e 22 anos, com média de 12,6±8,4 anos. 

 O tempo de formação como critério na escolha dos juízes foi importante, pois a 

formação acadêmica e a experiência profissional são importantes elementos que contribuem 

no processo de validação do instrumento, percebe-se a coexistência da atuação profissional 

dos juízes em várias áreas que incluem a pesquisa, assistência, ensino e gestão. 

   

5.1.2 Índice de Validade de Conteúdo (IVC)  

 

A validade de conteúdo trata-se da constatação das propriedades psicométricas do 

questionário para verificar se este é confiável, que incluem a clareza, pertinência, coerência e 

conteúdo. Os dados obtidos das avaliações dos juízes foram organizados numa planilha 

contendo fórmulas específicas para o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) do 

instrumento como um todo, a fim de viabilizar o processo de análise do índice. Os itens foram 

considerados pertinentes, caso o julgamento dos juízes obtivesse IVC maior ou igual que 0,8 

(POLIT, BECK, 2006; VITURI, MATSUDA, 2009).   

 Os juízes apresentaram sugestões distintas e houve discordância em alguns 

quesitos dos critérios. Após o julgamento, foram realizadas adaptações no enunciado de 

algumas questões, sendo estabelecida como critério de aceitação a concordância entre os 

juízes igual ou superior a 80% para cada item.  
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No conteúdo, o IVC do instrumento como um todo foi de 1,0, indicando uma 

ótima validade. Na tabela 3, encontram-se os quantitativos e porcentagem para cada questão, 

acrescido do IVC. Constata-se que o resultado do IVC foi esperado devido os juízes 

escolherem apenas a respostas 3 (Moderadamente adequado) ou 4 (totalmente adequado), 

então o IVC, baseado na fórmula descrita na metodologia, foi de 100% em todos os itens. 

Tabela 3: Análise do questionário com IVC de acordo com a resposta do comitê de juízes. 

Item Moderadamente 

adequado 
Totalmente 

adequado 

IVC 

N % N % 

1.1 4 30,8 9 69,2 1,0 

1.2 2 15,4 11 84,6 1,0 

2.1 3 23,1 10 76,9 1,0 

2.2 0 0,0 13 100,0 1,0 

2.3 1 7,7 12 92,3 1,0 

2.4 0 0,0 13 100,0 1,0 

2.5 2 15,4 11 84,6 1,0 

2.6 3 23,1 10 76,9 1,0 

3.1 0 0,0 13 100,0 1,0 

4.1 2 15,4 11 84,6 1,0 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 Para considerar um pouco mais restritivo o cálculo do IVC, utilizou-se para o 

cálculo analisando apenas a resposta 4 (totalmente adequado). Então, evidentemente, pela 

representação gráfica (gráfico 1) e pela Tabela 4 nota-se que o IVC é igual a coluna dos 

quantitativos do Totalmente Adequado. Para os itens que não atingiram a concordância 

estimada, foram acatadas as sugestões feitas pelos juízes, nas orientações descritas nos 

instrumentos enviados através do correio eletrônico ou formulário impresso. 

Gráfico 1: Índice de Validade de Conteúdo (IVC) dos itens considerando a resposta 

“totalmente adequado” entre os juízes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora  
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Tabela 4 - Distribuição das respostas dos juízes quanto a avaliação do questionário da pesquisa.  

DOMÍNIO AVALIADO 
ITEM 

TA MA MI TI IVC 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

1. OBJETIVO: Referem-se aos 

propósitos, metas ou fins que se 

deseja atingir por meio da prática 

com o instrumento de validação. 

1.1: As perguntas são coerentes para avaliar o conhecimento e 

habilidades de profissionais de saúde em identificar comportamentos 

de risco para DST/HIV em doadores de sangue. 

 

 

9 (69,2) 

 

 

4 (30,8) 

 

-- 

 

-- 

 

 

0,692 

1.2: O conteúdo apresentado no instrumento possibilita a avaliação de 

conhecimento e habilidades de profissionais de saúde em identificar 

comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de sangue.  

 

 

 

11 (84,6) 

 

 

 

2 (15,4) 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

 

0,846 

2. CONTEÚDO: Refere-se à 

forma de apresentação do 

instrumento, incluindo 

organização geral, estrutura, 

estratégia de apresentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

continua 

2.1: O conteúdo atinge com precisão a abordagem ao tema  

10 (76,9) 

 

3 (23,1) 

 

-- 

 

-- 

 

0,769 

2.2: As informações apresentadas estão corretas 
13 (100,0) 

-- -- -- 
1,00 

2.3: A linguagem está adequada para o bom entendimento do 

conteúdo do instrumento 12 (92,3) 1 (7,7) 

-- -- 

0,923 

2.4: É adequado para profissionais de saúde. 
13 (100,0) 

-- -- -- 
1,00 

2.5: A estratégia de apresentação (Google Docs) é de fácil utilização. 

11 (84,6) 2 (15,4) 

-- -- 

0,846 

2.6: O instrumento apresenta um tempo adequado de preenchimento 

para ser aplicado com profissionais de saúde. 
10 (76,9) 3 (23,1) 

-- -- 

0,766 
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Tabela 4 - Distribuição das respostas dos juízes quanto a avaliação do questionário da pesquisa.  

conclusão 

3. RELEVÂNCIA: Refere-se às 

características que avaliam o 

grau de importância dos itens 

apresentados no instrumento.  

3.1: As perguntas são adequadas para se investigar o conhecimento e 

habilidades de profissionais de saúde em identificar comportamentos 

de risco para DST/HIV em doadores de sangue. 
13 (100,0) 

 

-- 

 

-- 

 

-- 
1,00 

4. AMBIENTE: Refere-se ao 

cenário utilizado para o 

aprendizado. 

4.1: A ferramenta virtual (Google Drive) é adequada para a 

disponibilização e aplicação do instrumento entre profissionais de 

saúde. 
11 (84,6) 2 (15,4) 

 

-- 

 

-- 
0,846 

 

Fonte: Dados da pesquisadora  

Legenda: TA: totalmente adequado; MA: moderadamente adequado; MI: moderadamente inadequado; TI: totalmente inadequado. 
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  Em relação aos itens avaliados pelos juízes que foram menores que 0,8, nos itens 

objetivos (item: 1.1) e conteúdo (item: 2.6) referente ao instrumento para os profissionais, 

foram indicados alterações no texto da redação. Os juízes afirmaram que algumas questões 

sugeriam a opinião pessoal do participante ao invés da avaliação do mesmo. Para as 

perguntas, que realmente tinham o objetivo de identificar a conduta do próprio participante 

foram mantidas na primeira pessoa. As alterações realizadas estão citadas no quadro 4: 

Quadro 4 – Alterações realizadas nas perguntas do questionário após avaliação dos juízes. 

ITEM PERGUNTA ENVIADA AOS JUÍZES 
PERGUNTA MODIFICADA APÓS A 

SUGESTÃO DOS JUÍZES 

02 
Considero importante atividades de educação 

em saúde para os doadores de sangue. 
Atividades de educação em saúde são 

importantes para os doadores de sangue. 

14 
A orientação sexual não deve ser usada como 

critério para seleção de doadores de sangue, 

por não constituir risco em si própria. 

A orientação sexual não deve ser usada como 

critério para seleção de doadores de sangue. 

18 

O candidato a doador que teve alguma Doença 

Sexualmente Transmissível (DST) não poderá 
doar sangue no período de 12 meses após a 

cura. 

O candidato a doador que teve alguma Doença 

Sexualmente Transmissível (DST) não poderá 
doar sangue. 

19 
Candidato que tenha feito sexo com um 

parceiro ocasional nos últimos 12 meses, 

deverá ser considerado inapto por 01 ano. 

Candidato que tenha feito sexo com um 

parceiro ocasional nos últimos 12 meses, 

deverá ser considerado inapto, somente se não 

tiver usado preservativo. 

30 
Na captação de doadores devem-se conhecer os 

fatores de risco para infecção DST/HIV. 
Os captadores de sangue devem conhecer os 

fatores de risco para infecção DST/HIV. 

35 
Considero difícil informar a inaptidão para a 

doação de sangue ao candidato que relata 

algum comportamento de risco para DST/HIV. 

É difícil informar a inaptidão para doação de 

sangue ao candidato que relata algum 

comportamento de risco para DST/HIV. 

39 
Considero ter uma boa habilidade para dialogar 

com os doadores de sangue para exercer 

minhas atividades. 

Tenho uma boa habilidade para dialogar com 

os doadores de sangue para exercer minhas 

atividades. 

Fonte: Dados da pesquisadora  

 

5.1.3 Avaliação da confiabilidade do instrumento utilizado pelo Comitê de Juízes 

 

Para uma melhor análise da avaliação realizada por esses juízes, decidiu-se 

realizar, também, a avaliação da confiabilidade do instrumento utilizado por esses 

avaliadores.    

Com relação à confiabilidade do instrumento, este significa, de forma simples, 

que a escala deve ser consistente para o interesse real do estudo. Em termos estatísticos, o 

conjunto de itens analisados deve produzir resultados consistentes em todo o questionário.  
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Inicialmente, verifica-se a consistência da variabilidade das observações, ou seja, 

torna-se necessário avaliar, para cada questão, se há variação de valores, que se tenha pelos 

menos dois valores ou mais na amostra. Dessa maneira, por meio da tabela 8, verifica-se que 

os itens 2.2, 2.4 e 3.1 foram todos respondidos na opção (4) totalmente adequado. Em 

estatística é necessário que as informações não estejam dispostas com apenas um único valor, 

como aconteceu nos referidos itens. Assim, esses três itens foram removidos da análise de 

consistência interna do constructo. Portanto, serão considerados os 07 itens do questionário 

dos juízes. 

No primeiro momento analisou-se a estrutura do questionário dos juízes por meio 

do modelo de Alfa de Cronbach. Considerando os sete itens restantes, percebe-se que o 

coeficiente do Alfa de Cronbach foi de 0,583, logo o construto e a escala utilizada apresentam 

uma confiabilidade interna próximo do nível intermediário, que é acima de 0,60, conforme 

Tabela 5. Assim, verifica-se que as escalas utilizadas são relativamente consistentes.  

 Existe uma alternativa para melhorar a consistência do constructo, pois a literatura 

ressalva que é interessante eliminar algumas perguntas e verificar como Alfa de Cronbach se 

comporta (CORRAR et al, 2007).  

Tabela 5: Alfa de cronbach dos grupos de itens para o constructo dos juízes. 

ITENS ALFA DE 

CRONBACH 
NÚMERO 

DE ITENS 

1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 e 4.1 0,583 7 

1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 e 4.1 0,654 6 

1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.6 e 4.1 0,654 6 

1.1, 2.1, 2.3, 2.6 e 4.1 0,769 5 

1.1, 2.3, 2.6 e 4.1 0,828 4 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

 

 Visualiza-se na Tabela 5, todas as exclusões possíveis de itens, até atingir um 

nível ótimo de consistência. Considerando os sete itens que não estavam dispostos com 

apenas um único valor, percebeu-se que o coeficiente do Alfa de Cronbach foi de 0,583. 

Deste modo, o construto e a escala utilizada apresentam uma confiabilidade interna próximo 

do nível intermediário, que é acima de 0,60. Assim, verifica-se que as escalas utilizadas são 

relativamente consistentes. Quando excluímos dois itens (1.2 e 2.5), o alfa melhora 

relativamente para o valor de 0,769 próximo do valor ótimo de 0,80. É possível atingir o valor 

ótimo de 0,828 se for considerado apenas quatro itens, a saber: 1.1, 2.3, 2.6 e 4.1. 
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 Após a validação do instrumento pelos juízes, 13 profissionais participaram do 

teste piloto entre os respondentes no formato eletrônico. O tempo médio de preenchimento 

entre os respondentes foi de 15 minutos. 

 Todos que participaram do teste piloto foram enfermeiros e acharam os itens do 

questionário pertinentes à prática e claros. Dentre as dificuldades apontadas, afirmaram que o 

assunto DST/aids apesar de participar do cotidiano da atuação profissional com os doadores 

de sangue, gerava uma situação de ansiedade frente ao instrumento. 

 

5.1.4 Avaliação da confiabilidade do instrumento utilizado pelos profissionais captadores e 

triagistas 

 

Dando prosseguimento ao processo de validação do questionário, realizou-se os 

testes para avaliar a consistência interna do mesmo. Os itens do questionário dos profissionais 

que foram respondidos todos na opção “Sim”, foram excluídos. Em estatística é necessário 

que as informações não estejam dispostas com apenas um único valor, portanto, esses itens 

não foram considerados na análise de consistência interna da segunda etapa do questionário. 

Assim, foram considerados inicialmente 34 itens.  

Por meio da Tabela 6 são mostradas todas as exclusões possíveis de itens, até 

atingir um nível ótimo de consistência.  

Tabela 6: Alfa de cronbach dos grupos de questões para o constructo dos profissionais. 

QUESTÕES ALFA DE 

CRONBACH 
NÚMERO DE 

ITENS 

Todos os itens 0,573 34 

Removendo os itens 18 e 41 0,641 32 

Removendo os itens 1 e 40 0,691 30 

Removendo os itens 33 e 20 0,744 28 

Fonte: Dados da pesquisadora 
 

Considerando os 34 itens que não estavam dispostos com apenas um único valor, 

percebeu-se que o coeficiente do Alfa de Cronbach foi de 0,573. Deste modo, o construto e a 

escala utilizada apresentam uma confiabilidade interna próximo do nível intermediário, que é 

acima de 0,60. Verifica-se que as escalas utilizadas são relativamente consistentes. 

Esse teste estatístico mostra quais itens do questionário dos profissionais de saúde 

tem uma maior confiabilidade, possibilitando decidir quais itens podem ser eliminados da 

avaliação para a obtenção de uma consistência interna considerada ótima, ou seja, acima de 
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0,7 (ALEXANDRE, et al; 2013).  Portanto, ao excluir 04 itens (linha 2 e linha 3) o alfa foi de 

0,691. Por fim, ao excluir 06 itens o alfa foi de 0,744, um valor relativamente próximo do 

ótimo de 0,80. 

Após o processo de validação do questionário, o questionário continuou com as 

63 questões, com a seguinte distribuição: 19 questões na primeira parte, referentes aos dados 

sociodemográficos e de formação acadêmica; e 44 questões na segunda parte, voltadas para a 

averiguação do conhecimento dos profissionais sobre comportamento de risco de DST/aids 

entre doadores de sangue, como mostra o Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Distribuição dos itens do questionário de acordo com o componente e assuntos abordados. 

COMPONENTE ASSUNTOS ABORDADOS QUESTÕES 

Política nacional de doação de 

sangue 

• Processo de doação de sangue 
• Educação em Saúde 
• Conhecimento da legislação 

relacionada à infecção pelo HIV 
• Perfil do candidato à doação de 

sangue 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Segurança Transfusional 
• Riscos associados à doação 
• Triagem Clínica 
• Triagem Sorológica 

11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 

28, 29 

Comportamentos de risco para 

DST/HIV 

• Requisitos para doação de sangue 
• Fatores de risco para DST/HIV 
• Identificação de comportamentos de 

risco para DST/HIV 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 

34, 35 

Habilidade de acolhimento e 

comunicação 

• Interação da Captação e Triagem 

Clínica de doadores de sangue 
• Diálogo com o doador de sangue 
• Apresentação dos profissionais 
• Promoção da saúde 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

Destaca-se que o questionário validado permaneceu com o mesmo número de 

quesitos após as alterações realizadas. Ao finalizar o questionário, o mesmo foi agrupado em 

constructos, tornando-o mais refinado. Observe-se que a divisão de questões em temática, 

permite o seu uso no conjunto ou tem partes, a depender do objetivo a que venha ser utilizado 

em outros estudos.  

O resultado da confiabilidade do instrumento dos profissionais de saúde mostra 

que se esse instrumento for utilizado novamente em outros estudos, sabe-se que existe a 

possibilidade de alguns itens serem excluídos para que o questionário tenha uma 

confiabilidade melhor ainda.  



65 

 

5.1.5 Aplicação do modelo da Teoria da Resposta ao Item (TRI) 

 

A Teoria da Resposta ao Item (TRI) trata-se de uma metodologia que sugere 

formas de representar a relação entre a probabilidade de um indivíduo dar uma certa resposta 

a um item e seus traços latentes. Traços latentes são características do indivíduo que não 

podem ser observadas diretamente, isto é, não existe um aparelho capaz de medi-las 

diretamente, como, por exemplo, um termômetro que mede diretamente a temperatura. 

Portanto, essas características são mensuradas através de variáveis secundárias que sejam 

relacionadas com o traço latente em estudo (MOREIRA JUNIOR, 2010). 

A maior parte das aplicações do TRI tem sido realizada na área de avaliação 

educacional, por exemplo nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no grau 

de satisfação de clientes, na avaliação de intenções comportamentais, na avaliação da 

qualidade de vida, na avaliação de sintomas depressivos ou de ansiedade, entre outros 

(MOREIRA JUNIOR, 2010). 

Nesta pesquisa, foi realizada uma experiência inicial de análise de dados com essa 

teoria para avaliar que tipo de resultados poderia ser obtido com a aplicação deste teste. Os 

resultados mostram quais itens avaliados pela TRI são considerados mais fácil para os 

participantes do estudo e qual o item mais difícil. 

Primeiramente, em modelos de TRI é necessário avaliar a correlação bisserial 

entre as respostas corretas e o escore do profissional na prova. Na Tabela 7 é mostrado quais 

itens foram excluídos pelo critério da correlação bisserial, restando apenas aqueles que estão 

em negrito para estimar a equação da TRI.  

No presente estudo foi estimado o modelo com três parâmetros: a que mede a 

discriminação do item; b é o parâmetro que mede a dificuldade; e c é a probabilidade do 

acerto ao acaso. Porém, não foi possível analisar os parâmetros a e c devido à dificuldade da 

interpretação dos resultados alcançados, bem como a grande variação nos resultados. Desta 

maneira, foi estimado o modelo com apenas um parâmetro, b, que mede a dificuldade dos 

itens.  

Com relação aos resultados obtidos com a aplicação do modelo da Teoria da 

Resposta ao Item (TRI), foram removidos os itens 34, 35 e 44 por apresentarem algumas 

respostas do tipo NA. Foram removidos, também, os itens 2, 4, 5, 9, 11, 22, 26, 30, 37 e 38 

que obtiveram apenas uma única resposta no questionário. Restaram para aplicar no modelo 

de TRI apenas 28 itens.  
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Ainda na Tabela 7 é possível observar os resultados alcançados da estimação do 

modelo. Nota-se que os valores de b variam de negativo a positivo, quanto mais negativo 

mais fácil é o item, exemplo do item 16. O item 16 foi o mais acertado dentre aqueles que 

foram inseridos no modelo, portanto, daqueles itens restantes este item será o mais fácil. Já o 

item 39 é o mais difícil, pois foi o que obteve maior erro dentre os 13 itens analisados no 

modelo.  
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Tabela 7: Resultados obtidos de acordo com a Teoria da Resposta ao Item (TRI).  

ITEM % Acerto Correlação 

Bisserial 

Parâmetro 

(b) 

Ordem de 

Dificuldade 

(1) O Hemocentro oferece segurança total relacionada à infecção pelo HIV nos hemocomponentes preparados e 

liberados para a transfusão. 

28 (51,8) 0,385 -0,020 3 

(3) Exerço o papel de educador em saúde nas minhas atividades com os doadores de sangue. 53 (98,1) 0,079 

(Excluído) 

- - 

(6) Conheço os requisitos estabelecidos na legislação vigente para o processo de doação de sangue, relacionados 

aos comportamentos de risco para DST/HIV. 

48 (88,8) 0,704 -2,607 10 

(7) É importante conhecer o perfil dos candidatos à doação de sangue que frequentam o Hemocentro, pois isso 

influencia na segurança do processo transfusional. 

50 (92,5) 0,024 

(Excluído) 

- - 

(8) Conheço o perfil dos candidatos à doação de sangue que frequentam o Hemocentro que exerço minhas 

atividades, de acordo com os dados estatísticos da minha instituição. 

26 (48,1) 0,415 0,164 2 

(10) É disponibilizado, ao candidato, material informativo sobre as condições básicas para a doação e sobre as 

infecções transmissíveis pelo sangue. 

52 (96,2) 0,081 

(Excluído) 

- - 

(12) As informações dirigidas aos doadores se utilizam de uma linguagem compreensível, sobre as 

características do processo de doação, o destino do sangue doado, os riscos associados à doação, os testes que 

serão realizados em seu sangue para detectar infecções e a possibilidade da ocorrência de resultados falso-

reagentes nos testes sorológicos. 

53 (98,1) 0,079 

(Excluído) 

- - 

(13) Os serviços de hemoterapia devem capacitar os técnicos da Hemorrede para melhoria da atenção e 

acolhimento aos candidatos à doação, evitando manifestação de preconceito e discriminação por orientação 

sexual. 

50 (92,5) -0,092 

(Excluído) 

- - 

(14) A orientação sexual não deve ser usada como critério para seleção de doadores de sangue. 24 (44,4) 0,180 

(Excluído) 

- - 

(15) Ingestão de bebidas alcoólicas contraindica a doação por 12 horas após o consumo. 45 (83,3) 0,287 

(Excluído) 

- - 

(16) Ingesta de bebida alcoólica em demasia (crônica) é motivo de inaptidão definitiva. 

continua 

49 (90,7) 0,643 -2,868 13 
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Tabela 7: Resultados obtidos de acordo com a Teoria da Resposta ao Item (TRI).  

continuação 

(17) A entrevista do doador deve incluir perguntas vinculadas aos sintomas e sinais sugestivos de aids, como 

perda de peso inexplicada, suores noturnos, diarréia persistente, entre outros. 

48 (88,8) 0,685 -2,607 11 

(18) O candidato a doador que teve alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST) não poderá mais doar 

sangue. 

45 (83,3) 0,468 -1,993 9 

(19) Candidato que tenha feito sexo com um parceiro ocasional nos últimos 12 meses, deverá ser considerado 

inapto, somente se não tiver usado preservativo. 

2 (3,7) -0,049 

(Excluído) 

- - 

(20) Homem que tiver relação sexual com outro homem não poderá doar sangue nos próximos 12 meses. 19 (35,1) -0,031 

(Excluído) 

- - 

(21) Nos casos em que se evidenciem novas exposições às DST e consequente maior risco de reinfecção, o 

candidato à doação de sangue deverá ser considerado inapto definitivamente. 

33 (61,1) 0,521 -0,494 5 

(23) O doador de sangue pode transmitir o vírus do HIV a partir de sua doação, mesmo passando pela triagem 

clínica e sorológica. 

44 (81,4) 0,602 -1,825 8 

(24) Os candidatos à doação de sangue informam aos profissionais de saúde comportamentos de risco 

relacionados à infecção ao HIV. 

45 (83,3) 0,079 

(Excluído) 

- - 

(25) A epidemia da aids mudou o comportamento sexual da maioria das pessoas. 44 (81,4) 0,040 

(Excluído) 

- - 

(28) O candidato que vai ao hemocentro para somente para realizar um teste sorológico para HIV, realiza a 

doação, porém a bolsa só é liberada para a transfusão se os testes sorológicos forem negativos. 

50 (92,5) 0,001 

(Excluído) 

- - 

(29) O candidato à doação de sangue deve ser informado sobre os riscos e medidas preventivas da infecção pelo 

HIV mesmo que não tenha relatado comportamentos de risco durante a triagem clinica. 

41 (75,9) 0,126 

(Excluído) 

- - 

(31) Fui treinado sobre os requisitos para doação de sangue, inclusive sobre aspectos relacionados a 

comportamentos de risco para DST/HIV. 

40 (74,0) 0,478 -1,261 7 

(32) Acredito que possuo condições de identificar comportamentos de risco para DST/HIV de doadores de 

sangue durante a captação e/ou triagem clínica. 

49 (90,7) 0,727 -2,867 12 

(33) A captação de doadores de sangue está limitada a identificar os possíveis doadores sem relacionar a 

quaisquer comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de sangue. 

33 (61,1) 0,322 -0,494 4 
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Tabela 7: Resultados obtidos de acordo com a Teoria da Resposta ao Item (TRI).  

conclusão 

(36) Durante meu atendimento ao possível doador de sangue, emprego o tempo necessário para que todas as 

suas dúvidas sejam sanadas. 

34 (62,9) 0,504 -0,594 6 

(39) Tenho uma boa habilidade para dialogar com os doadores de sangue para exercer minhas atividades. 9 (16,6) 0,458 1,975 1 

(40) A habilidade de diálogo com o doador é mais importante para o processo de captação de doadores de 

sangue do que de triagem clínica de doadores. 

31 (57,4) 0,251 

(Excluído) 

- - 

(41) O tempo utilizado para a captação e triagem clínica possibilita ao doador, a solução de todas as dúvidas 

sobre a doação de sangue. 

22 (40,7) -0,181 

(Excluído) 

- - 

Fonte: Dados da pesquisadora 
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Com os resultados dos itens avaliados, pode-se visualizar qual questão foi 

considerada mais fácil para os participantes do estudo e qual o item mais difícil. Portanto, em 

ordem de dificuldade (do mais difícil para o mais fácil) para os participantes, foram os 

seguintes itens: 39, 8, 1, 33, 21, 36, 31, 23, 18, 6, 17, 32 e 16. Os itens avaliados no modelo 

do TRI abrangeram todos os componentes do questionário, porém o item que os profissionais 

consideraram o mais difícil de ser respondido foi relacionado à habilidade de dialogar com os 

doadores de sangue.   

  

5.2 Conhecimento e habilidade dos profissionais captadores e triagistas em identificar 

comportamentos de risco para DST/HIV em candidatos à doação de sangue. 

 

  Nesta etapa serão apresentados os dados com o intuito de responder os objetivos da 

pesquisa.  Apresentar-se-á o perfil sociodemográfico e funcional dos profissionais captadores 

e triagistas da Hemorrede do Ceará; o conhecimento dos profissionais relacionados à Política 

nacional de doação de sangue, Segurança transfusional, Conhecimento e Habilidades de 

comunicação dos profissionais de saúde para detectar comportamentos de risco para 

DST/HIV entre doadores de sangue. 

 

5.2.1 Caracterização dos profissionais de saúde 

 

Na tabela 8 apresenta-se o perfil dos profissionais triagistas e captadores de sangue da 

Hemorrede do Ceará, a fim de encontrar possíveis padrões nos dados coletados entres os 

participantes do estudo.  

Tabela 8: Características sociodemográficas dos profissionais de saúde.  

 

VARIÁVEL CATEGORIAS N % MÉDIA ± DP 

Sexo Feminino 49 90,7  

Masculino 5 9,3  

Idade Até 30 anos 21 38,9 36,31±9,51 

31 a 40 anos 17 31,5  

41 a 50 anos 10 18,5  

51 ou mais 6 11,1  

Estado Civil Casado/união estável 34 63,0  

Solteiro 16 29,6  

Divorciado/separado 4 7,4  

Cor Branca 37 68,5  

Parda 16 29,6  

Amarela 1 1,9 

 

 

continua     
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Tabela 8: Características sociodemográficas dos profissionais de saúde.  

conclusão 

Religião 

 

 

 

 

Católica 40 74,1  

Espírita 4 7,4  

Evangélicos 9 16,7  

Nenhuma 1 1,9  

Hemocentro Fortaleza 19 35,2  

Crato 14 25,9  

Quixadá 8 14,8  

Sobral 7 13,0  

Iguatu 6 11,1  

Tempo de Serviço 

no Hemocentro 

Até 9 anos 44 81,5 5,98 ± 4,88 

De 10 até 20 anos 10 18,5 

Tipo de Serviço no 

Hemocentro 

Captação de doadores de sangue 8 14,8  

Triagem Clínica de doadores de sangue 45 83,3  

Ambos: Captação e Triagem 1 1,9  

Tempo de Serviço 

na Captação ou 

Triagem clínica 

Até 9 anos 45 83,3 5,30 ± 4,06 

De 10 até 20 anos 9 16,7 

Formação Enfermagem 47 87,0  

Serviço Social 5 9,3  

Pedagogia 2 3,7  

Tempo de 

Formação 

Profissional 

Até 9 anos 27 50,0 11,70 ± 8,39 

De 10 até 35 anos 27 50,0 

Vínculo 

Trabalhista 

Cooperativa 22 40,7  

Município 1 1,9  

Prefeitura 1 1,9  

SAMEAC 4 7,4  

SESA 25 46,3  

Vínculo 1 1,9  

Fonte: Dados do pesquisador  

 

 Dentre os profissionais de saúde, destaca-se a predominância de mulheres; adultos 

jovens com uma média de idade de 36,31±9,51; a maioria com relacionamentos estáveis 

(casados/união estável); se consideraram racialmente na cor branca e da religião católica. 

  Os profissionais de saúde encontram-se distribuídos na Hemorrede do Ceará, 

sendo a maior concentração destes no Hemocentro de Fortaleza, onde tem o maior 

atendimento de doadores de sangue no Estado do Ceará. Esses profissionais atenderam 85.054 

candidatos a doação de sangue no ano de 2014. Em seguida, o Hemocentro do Crato, que é o 

segundo maior Hemocentro localizado no sul do Estado, atendendo 23.243 candidatos no ano 

de 2014 (HEMOCE, 2015).   

  A política nacional de doação de sangue afirma que o serviço de hemoterapia deve 

possuir o número adequado de profissionais qualificados para a realização das atividades 

(BRASIL, 2013). Visualiza-se que o Hemocentro de Fortaleza e o Hemocentro do Crato 

possuem um número de profissionais parecidos, apesar de Fortaleza apresentar um número de 
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doações muito maior do que o Hemocentro do Crato. Porém, destaca-se que os enfermeiros 

do Hemocentro do Crato não realizam somente triagem clínica, estando envolvidos com 

outras atividades do Hemocentro, como, atendimento a pacientes com doenças hematológicas, 

gerenciamento do estoque de sangue; diferentemente do Hemocentro de Fortaleza em que os 

profissionais realizam somente a triagem clínica de doadores de sangue em suas atividades.  

  Apesar da política nacional de doação de sangue não especificar quanto seria o 

número adequado de profissionais qualificados para a realização das atividades captação e 

triagem, o número de  profissionais do Hemocentro de Fortaleza parece bastante reduzido 

para o quantitativo de candidatos à doação de sangue. Isso pode prejudicar diretamente nas 

atividades realizadas pelos profissionais na triagem clínica e na captação de doadores de 

sangue e, consequentemente, comprometer a segurança de todo o processo transfusional. 

  O tempo de serviço dos profissionais na triagem clínica e captação de doadores 

foi considerado recente, com a maioria apresentando até nove anos de serviço com uma média 

de cerca de 5 ± 4 anos.  

O vínculo trabalhista predominante foi o de servidor público vinculado à 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Em seguida, da cooperativa de saúde e de outros 

vínculos como terceirizados e servidores cedidos de outros municípios ou instituições. 

Na tabela 9 encontram-se os quantitativos e porcentagem para a titulação dos 

profissionais de saúde.  

Tabela 9: Características da titulação dos profissionais de saúde. 

VARIÁVEL CATEGORIAS N % 

Especialização Sim 46 85,2 

Não 3 5,6 

Em andamento 5 9,3 

Área da 

Especialização 

Enfermagem 19 35,2 

 Saúde Pública 17 31,5 

 Outras - área da saúde 10 18,5 

 Outras 5 9,3 

Mestrado Sim 1 1,9 

Não 52 96,3 

Em andamento 1 1,9 

Não 53 98,1 

Em andamento 1 1,9 

Fonte: Dados da pesquisadora 

  

  A maioria dos profissionais apresentou como titulação ser especialista. Apenas um 

tinha o título de mestre e o mesmo profissional encontra-se com o doutorado em andamento. 

Dentre as áreas da especialidade dos profissionais, a maioria tem especialização na área de 
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Enfermagem e Saúde Pública. Destaca-se que nenhum profissional citou a área de 

hemoterapia como especialização concluída ou em andamento.  

  Porém, os profissionais de saúde da Hemorede do Ceará citaram que participam de 

atividades de educação permanente através de cursos de atualização/capacitação promovidos 

pela própria instituição e em parceria com a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados 

(CGSH)  e o Ministério da Saúde. Esses cursos tem o objetivo de treinar em serviço os 

profissionais desta área especializada na saúde.  

  Essa afirmação dos profissionais, corrobora com a política nacional de doação de 

sangue  que determina que o serviço de hemoterapia deve possuir programa de capacitação de 

pessoal, constituído de treinamento inicial e continuado relacionado com as tarefas específicas 

que são realizadas pelo profissional (BRASIL, 2013). Portanto, visualiza-se que esses 

profissionais estão treinados pelo serviço para desempenhar suas atividades e que esta ação 

deve ser realizada de forma continuada. 

 

5.2.2  Captadores e Triagistas no Processo de Segurança Transfusional  

 

Nessa sessão será apresentado os dados referentes ao Processo de Segurança 

Transfusional que foi agrupado em quatro componentes: Política Nacional de Doação de 

sangue, Segurança Transfusional, Comportamento de Risco para DST/HIV e Habilidade de 

acolhimento e comunicação. Na Tabela 10, visualiza-se todos os resultados das respostas 

obtidas sobre estes componentes, porém foram excluidos os itens 27, 42 e 43 por se referirem 

a opiniões pessoais dos participantes do estudo, restando 41 itens.  

   Para facilitar a visualização dos resultados nas tabelas, foram destacados os itens 

referentes a cada critério analisado. 
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Tabela 10: Respostas gerais dos profissionais de saúde ao questionário.  

ITEM 

Sim Não Não  

se 

aplica ITEM 

Sim Não Não se 

aplica 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

(1) O Hemocentro oferece segurança total relacionada à infecção 

pelo HIV nos hemocomponentes preparados e liberados para a 

transfusão. 

26 

(48,1) 

28 

(51,8) 

0 (0,0) (23) O doador de sangue pode transmitir o vírus do HIV a 

partir de sua doação, mesmo passando pela triagem clínica e 

sorológica. 

44 (81,4) 10 

(18,5) 

0 (0,0) 

(2) Atividades de educação em saúde são importantes para os 

doadores de sangue. 

54 

(100,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) (24) Os candidatos à doação de sangue informam aos 

profissionais de saúde comportamentos de risco 

relacionados à infecção ao HIV. 

45 (83,3) 9 (16,6) 0 (0,0) 

(3) Exerço o papel de educador em saúde nas minhas atividades 

com os doadores de sangue. 

53 

(98,1) 

1 (1,8) 0 (0,0) (25) A epidemia da aids mudou o comportamento sexual 

da maioria das pessoas. 

44 (81,4) 10 

(18,5) 

0 (0,0) 

(4) O serviço de hemoterapia deve implementar programas 

destinados a minimizar os riscos para a saúde e garantir a 

segurança dos receptores, dos doadores e dos seus funcionários. 

54 

(100,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) (26) Pessoas com DST (doenças sexualmente 

transmissíveis) ou HIV devem informar aos seus 

parceiros de sua condição. 

54 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

(5) É necessário conhecer a legislação relacionada à política 

nacional de doação de sangue para exercer minhas atividades 

com os doadores de sangue. 

54 

(100,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) (27) A recusa de pessoas com comportamento de risco 

para infecção ao HIV interfere no retorno do candidato 

para novas doações de sangue. 

38 (70,3) 16 

(29,6) 

0 (0,0) 

(6) Conheço os requisitos estabelecidos na legislação vigente 

para o processo de doação de sangue, relacionados aos 

comportamentos de risco para DST/HIV. 

48 

(88,8) 

6 

(11,1) 

0 (0,0) (28) O candidato que vai ao hemocentro para somente 

para realizar um teste sorológico para HIV, realiza a 

doação, porém a bolsa só é liberada para a transfusão se 

os testes sorológicos forem negativos. 

4 (7,4) 50 

(92,5) 

0 (0,0) 

(7) É importante conhecer o perfil dos candidatos à doação de 

sangue que frequentam o Hemocentro, pois isso influencia na 

segurança do processo transfusional. 

50 

(92,5) 

4 (7,4) 0 (0,0) (29) O candidato à doação de sangue deve ser informado 

sobre os riscos e medidas preventivas da infecção pelo 

HIV mesmo que não tenha relatado comportamentos de 

risco durante a triagem clinica. 

41 (75,9) 13 

(24,0) 

0 (0,0) 

(8) Conheço o perfil dos candidatos à doação de sangue que 

frequentam o Hemocentro que exerço minhas atividades, de 

acordo com os dados estatísticos da minha instituição. 

26 

(48,1) 

28 

(51,8) 

0 (0,0) (30) Os captadores de sangue devem conhecer os fatores de 

risco para infecção DST/HIV. 

54 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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(9) O doador de sangue tem plena liberdade para fazer as 

perguntas que julgar necessárias para esclarecer suas dúvidas a 

respeito do processo de doação de sangue. 

54 

(100,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) (31) Fui treinado sobre os requisitos para doação de sangue, 

inclusive sobre aspectos relacionados a comportamentos de 

risco para DST/HIV. 

40 (74,0) 14 

(25,9) 

0 (0,0) 

(10) É disponibilizado, ao candidato, material informativo sobre 

as condições básicas para a doação e sobre as infecções 

transmissíveis pelo sangue. 

52 

(96,2) 

2 (3,7) 0 (0,0) (32) Acredito que possuo condições de identificar 

comportamentos de risco para DST/HIV de doadores de 

sangue durante a captação e/ou triagem clínica. 

49 (90,7) 5 (9,2) 0 (0,0) 

(11) Todos os doadores devem ser questionados sobre 

situações ou comportamentos que levem a risco acrescido 

(ex: uso de álcool e outras drogas) para infecções 

sexualmente transmissíveis. 

54 

(100,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) (33) A captação de doadores de sangue está limitada a 

identificar os possíveis doadores sem relacionar a quaisquer 

comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de 

sangue. 

21 (38,8) 33 

(61,1) 

0 (0,0) 

(12) As informações dirigidas aos doadores se utilizam de 

uma linguagem compreensível, sobre as características do 

processo de doação, o destino do sangue doado, os riscos 

associados à doação, os testes que serão realizados em seu 

sangue para detectar infecções e a possibilidade da 

ocorrência de resultados falso-reagentes nos testes 

sorológicos. 

53 

(98,1) 

1 (1,8) 0 (0,0) (34) Durante a triagem clínica, os doadores de sangue 

reconhecem em seus relatos, comportamentos de risco para 

DST/HIV. 

25 (46,2) 23 

(42,5) 

6 

(11,1) 

(13) Os serviços de hemoterapia devem capacitar os técnicos 

da Hemorrede para melhoria da atenção e acolhimento aos 

candidatos à doação, evitando manifestação de preconceito e 

discriminação por orientação sexual. 

50 

(92,5) 

4 (7,4) 0 (0,0) (35) É difícil informar a inaptidão para a doação de sangue ao 

candidato que relata algum comportamento de risco para 

DST/HIV. 

20 (37,0) 27 

(50,0) 

7 

(12,9) 

(14) A orientação sexual não deve ser usada como critério para 

seleção de doadores de sangue. 

24 

(44,4) 

30 

(55,5) 

0 (0,0) (36) Durante meu atendimento ao possível doador de 

sangue, emprego o tempo necessário para que todas as 

suas dúvidas sejam sanadas. 

34 (62,9) 20 

(37,0) 

0 (0,0) 

(15) Ingestão de bebidas alcoólicas contraindica a doação por 12 

horas após o consumo. 

45 

(83,3) 

9 

(16,6) 

0 (0,0) (37) Existe a interação com a captação e triagem clínica 

de doadores de sangue com o objetivo de promover a 

segurança no processo de doação de sangue. 

54 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

(16) Ingesta de bebida alcoólica em demasia (crônica) é motivo 

de inaptidão definitiva. 

49 

(90,7) 

5 (9,2) 0 (0,0) (38) O diálogo com o doador é imprescindível no sentido 

de criar uma relação de confiança e de segurança para o 

processo de doação de sangue. 

54 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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(17) A entrevista do doador deve incluir perguntas vinculadas 

aos sintomas e sinais sugestivos de aids, como perda de peso 

inexplicada, suores noturnos, diarréia persistente, entre outros. 

48 

(88,8) 

6 

(11,1) 

0 (0,0) (39) Tenho uma boa habilidade para dialogar com os 

doadores de sangue para exercer minhas atividades. 

9 (16,6) 45 

(83,3) 

0 (0,0) 

(18) O candidato a doador que teve alguma Doença 

Sexualmente Transmissível (DST) não poderá mais doar sangue. 

9 (16,6) 45 

(83,3) 

0 (0,0) (40) A habilidade de diálogo com o doador é mais 

importante para o processo de captação de doadores de 

sangue do que de triagem clínica de doadores. 

23 (42,5) 31 

(57,4) 

0 (0,0) 

(19) Candidato que tenha feito sexo com um parceiro ocasional 

nos últimos 12 meses, deverá ser considerado inapto, somente se 

não tiver usado preservativo. 

52 

(96,2) 

2 (3,7) 0 (0,0) (41) O tempo utilizado para a captação e triagem clínica 

possibilita ao doador, a solução de todas as dúvidas sobre 

a doação de sangue. 

22 (40,7) 32 

(59,2) 

0 (0,0) 

(20) Homem que tiver relação sexual com outro homem não 

poderá doar sangue nos próximos 12 meses. 

19 

(35,1) 

35 

(64,8) 

0 (0,0) (42) A “síndrome do jaleco branco”, ou seja, a 

apresentação dos profissionais com jalecos intimida os 

doadores a relatarem seus comportamentos de risco para 

DST/HIV. 

48 (88,8) 6 (11,1) 0 (0,0) 

(21) Nos casos em que se evidenciem novas exposições às DST 

e consequente maior risco de reinfecção, o candidato à doação 

de sangue deverá ser considerado inapto definitivamente. 

33 

(61,1) 

21 

(38,8) 

0 (0,0) (43) Os profissionais que utilizam vestimentas diferentes 

do jaleco branco aproximam mais os doadores de sangue 

para relatarem seus comportamentos de saúde. 

51 (94,4) 2 (3,7) 1 (1,8) 

(22) A Triagem Clínica de doadores de sangue é procedimento 

fundamental para a segurança transfusional. 

54 

(100,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) (44) O Hemocentro que você trabalha é um local 

promotor de saúde para os doadores de sangue. 

38 (70,3) 15 

(27,7) 

1 (1,8) 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

   

Tabela 10: Respostas gerais dos profissionais de saúde ao questionário.  

conclusão 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 D

E
 R

IS
C

O
 P

A
R

A
 D

S
T

/H
IV

 

 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

 D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 E
 A

C
O

L
H

IM
E

N
T

O
 

 



77 

 

A Tabela 11 e o Gráfico 2 demonstram as informações referentes somente aos acertos 

dos profissionais ao questionário aplicado.   

 

Gráfico 2: Porcentagem de acerto de itens do questionário dos profissionais da Hemorrede do Ceará.  

 

Fonte: Dados da Pesquisadora
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Tabela 11: Porcentagem de acerto de itens do questionário dos profissionais da Hemorrede do Ceará. 

Item Acerto n (%) Item  Acerto n (%) 

(1) O Hemocentro oferece segurança total relacionada à infecção 

pelo HIV nos hemocomponentes preparados e liberados para a 

transfusão. 

28 (51,8) (22) A Triagem Clínica de doadores de sangue é procedimento 

fundamental para a segurança transfusional. 

54 (100,0) 

(2) Atividades de educação em saúde são importantes para os 

doadores de sangue. 

54 (100,0) (23) O doador de sangue pode transmitir o vírus do HIV a partir 

de sua doação, mesmo passando pela triagem clínica e 

sorológica. 

44 (81,4) 

 (3) Exerço o papel de educador em saúde nas minhas atividades 

com os doadores de sangue. 

53 (98,1) (24) Os candidatos à doação de sangue informam aos 

profissionais de saúde comportamentos de risco 

relacionados à infecção ao HIV. 

45 (83,3) 

(4) O serviço de hemoterapia deve implementar programas 

destinados a minimizar os riscos para a saúde e garantir a segurança 

dos receptores, dos doadores e dos seus funcionários. 

54 (100,0) (25) A epidemia da aids mudou o comportamento sexual da 

maioria das pessoas. 

44 (81,4) 

(5) É necessário conhecer a legislação relacionada à política 

nacional de doação de sangue para exercer minhas atividades com 

os doadores de sangue. 

54 (100,0) (26) Pessoas com DST (doenças sexualmente transmissíveis) 

ou HIV devem informar aos seus parceiros de sua condição. 

54 (100,0) 

(6) Conheço os requisitos estabelecidos na legislação vigente para o 

processo de doação de sangue, relacionados aos comportamentos de 

risco para DST/HIV. 

48 (88,8) (28) O candidato que vai ao hemocentro para somente para 

realizar um teste sorológico para HIV, realiza a doação, 

porém a bolsa só é liberada para a transfusão se os testes 

sorológicos forem negativos. 

50 (92,5) 

(7) É importante conhecer o perfil dos candidatos à doação de 

sangue que frequentam o Hemocentro, pois isso influencia na 

segurança do processo transfusional. 

50 (92,5) (29) O candidato à doação de sangue deve ser informado 

sobre os riscos e medidas preventivas da infecção pelo HIV 

mesmo que não tenha relatado comportamentos de risco 

durante a triagem clinica. 

41 (75,9) 

(8) Conheço o perfil dos candidatos à doação de sangue que 

frequentam o Hemocentro que exerço minhas atividades, de acordo 

com os dados estatísticos da minha instituição. 

26 (48,1) (30) Os captadores de sangue devem conhecer os fatores de 

risco para infecção DST/HIV. 

54 (100,0) 

(9) O doador de sangue tem plena liberdade para fazer as perguntas 54 (100,0) (31) Fui treinado sobre os requisitos para doação de sangue, 40 (74,0) 
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que julgar necessárias para esclarecer suas dúvidas a respeito do 

processo de doação de sangue. 

inclusive sobre aspectos relacionados a comportamentos de 

risco para DST/HIV. 

(10) É disponibilizado, ao candidato, material informativo sobre as 

condições básicas para a doação e sobre as infecções transmissíveis 

pelo sangue. 

52 (96,2) (32) Acredito que possuo condições de identificar 

comportamentos de risco para DST/HIV de doadores de sangue 

durante a captação e/ou triagem clínica. 

49 (90,7) 

(11) Todos os doadores devem ser questionados sobre situações 

ou comportamentos que levem a risco acrescido (ex: uso de 

álcool e outras drogas) para infecções sexualmente 

transmissíveis. 

54 (100,0) (33) A captação de doadores de sangue está limitada a 

identificar os possíveis doadores sem relacionar a quaisquer 

comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de 

sangue. 

33 (61,1) 

(12) As informações dirigidas aos doadores se utilizam de uma 

linguagem compreensível, sobre as características do processo 

de doação, o destino do sangue doado, os riscos associados à 

doação, os testes que serão realizados em seu sangue para 

detectar infecções e a possibilidade da ocorrência de resultados 

falso-reagentes nos testes sorológicos. 

53 (98,1) (34) Durante a triagem clínica, os doadores de sangue 

reconhecem em seus relatos, comportamentos de risco para 

DST/HIV. 

25 (52,0) 

(13) Os serviços de hemoterapia devem capacitar os técnicos da 

Hemorrede para melhoria da atenção e acolhimento aos 

candidatos à doação, evitando manifestação de preconceito e 

discriminação por orientação sexual. 

50 (92,5) (35) É difícil informar a inaptidão para a doação de sangue ao 

candidato que relata algum comportamento de risco para 

DST/HIV. 

27 (57,4) 

(14) A orientação sexual não deve ser usada como critério para 

seleção de doadores de sangue. 

24 (44,4) (36) Durante meu atendimento ao possível doador de 

sangue, emprego o tempo necessário para que todas as suas 

dúvidas sejam sanadas. 

34 (62,9) 

(15) Ingestão de bebidas alcoólicas contraindica a doação por 12 

horas após o consumo. 

45 (83,3) (37) Existe a interação com a captação e triagem clínica de 

doadores de sangue com o objetivo de promover a segurança 

no processo de doação de sangue. 

54 (100,0) 

(16) Ingesta de bebida alcoólica em demasia (crônica) é motivo de 

inaptidão definitiva. 

49 (90,7) (38) O diálogo com o doador é imprescindível no sentido de 

criar uma relação de confiança e de segurança para o 

processo de doação de sangue. 

54 (100,0) 

(17) A entrevista do doador deve incluir perguntas vinculadas aos 

sintomas e sinais sugestivos de aids, como perda de peso 

inexplicada, suores noturnos, diarréia persistente, entre outros. 

48 (88,8) (39) Tenho uma boa habilidade para dialogar com os 

doadores de sangue para exercer minhas atividades. 

9 (16,6) 
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(18) O candidato a doador que teve alguma Doença Sexualmente 

Transmissível (DST) não poderá mais doar sangue. 

45 (83,3) (40) A habilidade de diálogo com o doador é mais 

importante para o processo de captação de doadores de 

sangue do que de triagem clínica de doadores. 

31 (57,4) 

(19) Candidato que tenha feito sexo com um parceiro ocasional nos 

últimos 12 meses, deverá ser considerado inapto, somente se não 

tiver usado preservativo. 

2 (3,7) (41) O tempo utilizado para a captação e triagem clínica 

possibilita ao doador, a solução de todas as dúvidas sobre a 

doação de sangue. 

22 (40,7) 

(20) Homem que tiver relação sexual com outro homem não poderá 

doar sangue nos próximos 12 meses. 

19 (35,1) (44) O Hemocentro que você trabalha é um local promotor 

de saúde para os doadores de sangue. 

38 (71,6) 

(21) Nos casos em que se evidenciem novas exposições às DST e 

consequente maior risco de reinfecção, o candidato à doação de 

sangue deverá ser considerado inapto definitivamente. 

33 (61,1) - - 

Fonte: Dados da pesquisadora 
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Na Tabela 10 verifica-se que no conjunto os profissionais demonstram possuir 

bom conhecimento sobre Politica Nacional de Doação de Sangue. Contudo a análise interna 

desse componente revela alguns equívocos nos padrões de resposta, pois no item que retrata 

sobre o perfil dos candidatos e a segurança total para evitar a transmissão do HIV, em torno 

de 50% dos participantes informam desconhecimento do perfil dos candidatos à doação e 

acreditam que seja possivel a garantia de segurança total para a transmissão do HIV. Esse 

resultado é contraditório considerando que 92% dos profissionais concordam que é 

importante conhecer o perfil dos candidatos à doação de sangue que frequentam o 

Hemocentro, pois isso influencia na segurança de todo o processo transfusional (item 7). 

Ao analisar o componente Segurança Transfusional, visualiza-se que houve um 

acerto de pelo menos 75% em todos os itens referentes a esse critério. Trata-se de um ótimo 

resultado, pois é esperado que os profissionais que atuam em atividades de captação e triagem 

clínica de doadores de sangue apresentem esse desempenho para minimizar os riscos 

existentes em todo o processo transfusional. 

 Com relação ao conhecimento dos profissionais sobre Comportamento de risco 

para DST/HIV, mais de 50% das perguntas obtiveram menos de 65% de acerto. Observou-se 

que no primeiro item, a maioria desconhece que a orientação sexual não deve ser usada como 

critério para seleção de doadores de sangue. Trata-se de uma resposta contraditória quando 

92% dos profissionais afirmam no item 13, relacionado à Segurança Transfusional, que os 

serviços de hemoterapia devem capacitar os técnicos da Hemorrede para melhoria da atenção 

e acolhimento aos candidatos à doação, evitando manifestação de preconceito e discriminação 

por orientação sexual. Conforme a política nacional de doação de sangue (BRASIL, 2013), a 

orientação sexual não deve ser utilizada como critério de seleção de doadores e sim, a 

avaliação das práticas sexuais que os candidatos informam que possam ter algum risco de 

infecção e transmissão pelo sangue.  

Destaca-se, também, nos itens 19 e 20, mais de 90% dos profissionais 

desconhecem a conduta correta relacionada ao candidato que tenha feito sexo com um 

parceiro ocasional nos últimos 12 meses e 65% destes, também, desconhecem a conduta sobre 

homem que faz sexo com outro homem. 

Além disso, cerca de 50% dos profissionais relatam que durante a triagem clínica, 

os doadores de sangue não se reconhecem em seus relatos que adotam comportamentos de 

risco para DST/HIV, sendo assim difícil para aqueles informar a inaptidão para a doação de 

sangue ao candidato que relata algum comportamento de risco para DST/HIV. 
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Ao observar a relação entre os componentes Segurança Transfusional  e 

Comportamento de Risco para DST/HIV, seus resultados têm implicações diretas no processo 

de segurança transfusional, considerando que os acertos no primeiro deveria refletir nas 

condutas dos profissionais no segundo componente, o que não se revelou nesse estudo. Os 

profissionais de saúde precisam ser melhor orientados nas condutas adotadas com os doadores 

referentes às ações de prevenção de DST/HIV.  Destaca-se que no item 06 referente à Política 

nacional de doação de sangue, 88% dos profissionais afirmam que conhecem os requisitos 

estabelecidos na legislação vigente para o processo de doação de sangue, relacionados aos 

comportamentos de risco para DST/HIV. Porém, não foi este o resultado encontrado nos itens 

referentes a este assunto. 

Na análise do último componente Habilidade de Comunicação e Acolhimento 

tem-se que mais de 50% dos itens obtiveram menos de 65% de acerto entre os profissionais. 

Ressalte-se que esse componente requer que o profissional seja capaz de sensibilizar e 

mobilizar a população  para esse ato de solidariedade, de doar um pouco do seu sangue em 

prol dos pacientes que necessitam de hemocomponentes. Porém, encontra-se algumas 

respostas divergentes dessa expectativa, como no item 36, em que somente 17% dos 

profissionais afirmam ter boa habilidade para dialogar com os doadores de sangue no 

exercício de suas atividades. No item 41, cerca de 41% dos profissionais referem que o tempo 

utilizado para a captação e triagem clínica é reduzido para responder  todas as questões dos 

candidatos sobre a doação de sangue. 

Acrescenta-se que mais de 90% dos profissionais relatam no componente 

Segurança Transfusional, que todos os candidatos a doadores devem ser questionados sobre 

situações ou comportamentos que levem a risco acrescido para infecções sexualmente 

transmissíveis e que as informações dirigidas aos doadores devem se utilizar de uma 

linguagem compreensível, sobre as características de todo o processo de doação (itens 11 e 

12). Ou seja, as habilidades de comunicação e acolhimento conforme apresentado nesse 

estudo carecem de ser vistas para melhorar os procedimentos de captação e triagem.   

Outro destaque para esse componente Habilidade de comunicação e acolhimento, 

foi o resultado obtido com a Teoria da Resposta ao Item (TRI). No total de treze itens 

avaliados, dos sete itens mais difíceis de serem respondidos pelos participantes, quatro itens 

correspondiam ao critério habilidade de comunicação e acolhimento, comprovando a 

dificuldade com os profissionais tiveram em responder esses itens.  
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Na Tabela 12, verifica-se as informações referentes aos acertos e porcentagem por 

tipo de profissional (captadores e triagistas). Vale salientar que o total considerado nessa 

tabela foi de 53 participantes, visto que um dos profissionais trabalhava nos dois setores e foi 

removido desta tabela. Além disso, no item 34, 35 e 44 houve perca de informação com 

relação à informação “não se aplica”, pois nos dois primeiros itens trata-se de perguntas 

voltadas somente para profissionais da triagem clínica. Portanto, foram removidos os casos 

que opinaram nessa opção.  
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Tabela 12 – Porcentagem de acerto de itens do questionário dos captadores e triagistas da Hemorrede do Ceará.  

 

Item 

Captação Triagem  

Item 

Captação Triagem 

Acerto n (%)  Acerto n (%) 

(1) O Hemocentro oferece segurança total relacionada à 

infecção pelo HIV nos hemocomponentes preparados e 

liberados para a transfusão. 

2 (25,0) 25 (55,5) (22) A Triagem Clínica de doadores de sangue é 

procedimento fundamental para a segurança transfusional. 

8 (100,0) 45 (100,0) 

(2) Atividades de educação em saúde são importantes 

para os doadores de sangue. 

8 (100,0) 45 (100,0) (23) O doador de sangue pode transmitir o vírus do HIV a 

partir de sua doação, mesmo passando pela triagem clínica 

e sorológica. 

2 (25,0) 41 (91,1) 

(3) Exerço o papel de educador em saúde nas minhas 

atividades com os doadores de sangue. 

8 (100,0) 44 (97,7) (24) Os candidatos à doação de sangue informam aos 

profissionais de saúde comportamentos de risco 

relacionados à infecção ao HIV. 

7 (87,5) 37 (82,2) 

(4) O serviço de hemoterapia deve implementar 

programas destinados a minimizar os riscos para a saúde 

e garantir a segurança dos receptores, dos doadores e dos 

seus funcionários. 

8 (100,0) 45 (100,0) (25) A epidemia da aids mudou o comportamento 

sexual da maioria das pessoas. 

8 (100,0) 35 (77,7) 

(5) É necessário conhecer a legislação relacionada à 

política nacional de doação de sangue para exercer 

minhas atividades com os doadores de sangue. 

8 (100,0) 45 (100,0) (26) Pessoas com DST (doenças sexualmente 

transmissíveis) ou HIV devem informar aos seus 

parceiros de sua condição. 

8 (100,0) 45 (100,0) 

(6) Conheço os requisitos estabelecidos na legislação 

vigente para o processo de doação de sangue, 

relacionados aos comportamentos de risco para 

DST/HIV. 

2 (25,0) 45 (100,0) (28) O candidato que vai ao hemocentro para somente 

para realizar um teste sorológico para HIV, realiza a 

doação, porém a bolsa só é liberada para a transfusão 

se os testes sorológicos forem negativos. 

8 (100,0) 41 (91,1) 

(7) É importante conhecer o perfil dos candidatos à 

doação de sangue que frequentam o Hemocentro, pois 

isso influencia na segurança do processo transfusional. 

8 (100,0) 41 (91,1) (29) O candidato à doação de sangue deve ser 

informado sobre os riscos e medidas preventivas da 

infecção pelo HIV mesmo que não tenha relatado 

comportamentos de risco durante a triagem clinica. 

8 (100,0) 32 (71,1) 

(8) Conheço o perfil dos candidatos à doação de sangue 

que frequentam o Hemocentro que exerço minhas 

3 (37,5) 22 (48,8) (30) Os captadores de sangue devem conhecer os fatores 

de risco para infecção DST/HIV. 

8 (100,0) 45 (100,0) 
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atividades, de acordo com os dados estatísticos da minha 

instituição. 

(9) O doador de sangue tem plena liberdade para fazer as 

perguntas que julgar necessárias para esclarecer suas 

dúvidas a respeito do processo de doação de sangue. 

8 (100,0) 45 (100,0) (31) Fui treinado sobre os requisitos para doação de 

sangue, inclusive sobre aspectos relacionados a 

comportamentos de risco para DST/HIV. 

1 (12,5) 38 (84,4) 

(10) É disponibilizado, ao candidato, material 

informativo sobre as condições básicas para a doação e 

sobre as infecções transmissíveis pelo sangue. 

7 (87,5) 44 (97,7) (32) Acredito que possuo condições de identificar 

comportamentos de risco para DST/HIV de doadores de 

sangue durante a captação e/ou triagem clínica. 

3 (37,5) 45 (100,0) 

(11) Todos os doadores devem ser questionados sobre 

situações ou comportamentos que levem a risco 

acrescido (ex: uso de álcool e outras drogas) para 

infecções sexualmente transmissíveis. 

8 (100,0) 45 (100,0) (33) A captação de doadores de sangue está limitada a 

identificar os possíveis doadores sem relacionar a 

quaisquer comportamentos de risco para DST/HIV em 

doadores de sangue. 

2 (25,0) 30 (66,6) 

(12) As informações dirigidas aos doadores se utilizam 

de uma linguagem compreensível, sobre as 

características do processo de doação, o destino do 

sangue doado, os riscos associados à doação, os testes 

que serão realizados em seu sangue para detectar 

infecções e a possibilidade da ocorrência de resultados 

falso-reagentes nos testes sorológicos. 

7 (87,5) 45 (100,0) (34) Durante a triagem clínica, os doadores de sangue 

reconhecem em seus relatos, comportamentos de risco 

para DST/HIV. 

1 (50,0) 23 (51,1) 

(13) Os serviços de hemoterapia devem capacitar os 

técnicos da Hemorrede para melhoria da atenção e 

acolhimento aos candidatos à doação, evitando 

manifestação de preconceito e discriminação por 

orientação sexual. 

8 (100,0) 41 (91,1) (35) É difícil informar a inaptidão para a doação de 

sangue ao candidato que relata algum comportamento de 

risco para DST/HIV. 

0 (0,0) 27 (60,0) 

(14) A orientação sexual não deve ser usada como 

critério para seleção de doadores de sangue. 

4 (50,0) 20 (44,4) (36) Durante meu atendimento ao possível doador de 

sangue, emprego o tempo necessário para que todas as 

suas dúvidas sejam sanadas. 

1 (12,5) 33 (73,3) 

(15) Ingestão de bebidas alcoólicas contraindica a doação 

por 12 horas após o consumo. 

7 (87,5) 37 (82,2) (37) Existe a interação com a captação e triagem 

clínica de doadores de sangue com o objetivo de 

promover a segurança no processo de doação de 

sangue. 

8 (100,0) 45 (100,0) 
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(16) Ingesta de bebida alcoólica em demasia (crônica) é 

motivo de inaptidão definitiva. 

3 (37,5) 45 (100,0) (38) O diálogo com o doador é imprescindível no 

sentido de criar uma relação de confiança e de 

segurança para o processo de doação de sangue. 

8 (100,0) 45 (100,0) 

(17) A entrevista do doador deve incluir perguntas 

vinculadas aos sintomas e sinais sugestivos de aids, como 

perda de peso inexplicada, suores noturnos, diarréia 

persistente, entre outros. 

2 (25,0) 45 (100,0) (39) Tenho uma boa habilidade para dialogar com os 

doadores de sangue para exercer minhas atividades. 

2 (25,0) 7 (15,5) 

(18) O candidato a doador que teve alguma Doença 

Sexualmente Transmissível (DST) não poderá mais doar 

sangue. 

2 (25,0) 42 (93,3) (40) A habilidade de diálogo com o doador é mais 

importante para o processo de captação de doadores 

de sangue do que de triagem clínica de doadores. 

2 (25,0) 28 (62,2) 

(19) Candidato que tenha feito sexo com um parceiro 

ocasional nos últimos 12 meses, deverá ser considerado 

inapto, somente se não tiver usado preservativo. 

1 (12,5) 1 (2,2) (41) O tempo utilizado para a captação e triagem 

clínica possibilita ao doador, a solução de todas as 

dúvidas sobre a doação de sangue. 

7 (87,5) 15 (33,3) 

(20) Homem que tiver relação sexual com outro homem 

não poderá doar sangue nos próximos 12 meses. 

8 (100,0) 11 (24,4) (44) O Hemocentro que você trabalha é um local 

promotor de saúde para os doadores de sangue. 

7 (100,0) 30 (66,6) 

(21) Nos casos em que se evidenciem novas exposições 

às DST e consequente maior risco de reinfecção, o 

candidato à doação de sangue deverá ser considerado 

inapto definitivamente. 

2 (25,0) 31 (68,8) - - - 

Fonte: Dados da pesquisadora 

Item 34 possui 2 captação e 45 triagem, total de 47 indivíduos 

Item 35 possui 1 captação e 45 triagem, total de 46 indivíduos 

Item 44 possui 7 captação e 45 triagem, total de 52 indivíduos 
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Como realizado anteriormente, para uma melhor visualização, analisar-se-á os 

itens divididos por componente estabelecido no questionário. 

  No componente Política Nacional de Doação de sanguedestaca-se no item 6, que 

apenas 25% dos captadores de sangue conhecem os requisitos estabelecidos na legislação 

vigente para o processo de doação de sangue quanto aos comportamentos de risco para 

DST/HIV, diferentemente, todos os triagistas afirmaram conhecer esses requisitos. Sabe-se 

que o objetivo da prática profissional dos captadores não é a avaliação clínica dos doadores de 

sangue, porém espera-se que esses profissionais também conheçam os requisitos 

estabelecidos na legislação para uma melhor captação desses doadores, não objetivando 

somente a quantidade de doadores e, sim, a qualidade do sangue doado.   

No componente Segurança Transfusional, captadores e triagistas expressaram o 

mesmo nível de conhecimento. 

Com relação ao componente Comportamento de risco para DST/HIV, pode-se 

destacar algumas diferenças nas respostas obtidas entre captadores e triagistas. Percebe-se que 

os captadores tem muitas dúvidas com questões sobre comportamento de risco para 

DST/HIV: a maioria desconhece que a ingesta de bebida alcoólica em demasia (crônica) é 

motivo de inaptidão definitiva (item 16); que a entrevista do doador deve incluir perguntas 

vinculadas aos sintomas e sinais sugestivos de aids, como perda de peso inexplicada, suores 

noturnos, diarréia persistente, entre outros (item 17); que o candidato a doador que teve 

alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST) pode retornar a doar sangue após 1 ano da 

cura da doença (item 18); e que nos casos em que se evidenciem novas exposições às DST e 

consequente maior risco de reinfecção, o candidato à doação de sangue deverá ser 

considerado inapto definitivamente (item 21). 

  Destaca-se ainda que poucos captadores afirmam que foram treinados sobre os 

requisitos para doação de sangue, inclusive sobre aspectos relacionados a comportamentos de 

risco para DST/HIV (item 31); que não possuem condições de identificar comportamentos de 

risco para DST/HIV de doadores de sangue durante a captação (item 32) e que acreditam que 

a captação de doadores de sangue está limitada a identificar os possíveis doadores sem 

relacionar a quaisquer comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de sangue (item 

33). Esse resultado revela que os procedimentos relativos a segurança transfusional devem ser 

conhecidos por todos os profissionais que participam desse processo de trabalho.   

  No componente Habilidade de Acolhimento e Comunicação ocorreu semelhanças 

no padrão de respostas entre os profissionais captadores e triagistas. Porém, destaca-se que no 
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item 40, a maioria dos captadores e cerca de 48% dos triagistas acreditam que a habilidade de 

diálogo com o doador é mais importante para o processo de captação de doadores de sangue 

do que de triagem clínica de doadores. Conforme já mencionado, esse componente faz parte 

dos procedimentos de todos os profissionais. 

  Para uma melhor análise das informações obtidas na Tabela 12, realizou-se o 

comparativo da porcentagem média de acertos entre os tipos de profissionais para cada 

componente no estudo, conforme demostrado na Tabela 13.  

  Para comprovar essa afirmação é necessário realizar a comparação média entre os 

profissionais para cada componente. Como pode ser visto na tabela, tem-se a quantidade de 

itens para cada componente, bem como, seu p-valor associado para a comparação entre os 

profissionais.  

Assim, foi constatado, considerando um nível de significância de 5% que todos os 

componentes, exceto Habilidade de Acolhimento e Comunicação, houve diferença no escore 

médio entre os profissionais de saúde. Ou seja, os triagistas e captadores tiveram 

desempenhos distintos em todos os critérios, exceto no componente Habilidade de 

Acolhimento e Comunicação, em que ambos os profissionais demonstraram um desempenho 

abaixo do esperado para profissionais desta área. 

 

Tabela 13: Média dos escores de acertos entre os tipos de profissionais com o p-valor do teste Kruskal Wallis 

para cada componente. 

Profissionais 
Nº de 

Profissionais 

Política 

Nacional de 

Doação de 

Sangue 

Segurança 

Transfusional 
Comportamentos de 

risco para DST/HIV 

Habilidade de 

acolhimento e 

comunicação 

Captação 8 0,78 0,86 0,42 0,49 

Triagem 45 0,89 0,79 0,73 0,50 

Nº de Itens - 10 9 16 9 

P-valor - 0,007 0,024 <0,001 0,498 

Fonte: Dados da pesquisadora 

Este resultado é reforçado no Gráfico 3 que demonstra que apenas um 

componente tende a ter o mesmo comportamento entre os profissionais – Habilidade de 

Acolhimento e Comunicação– e os restantes têm comportamentos distintos. 
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Gráfico 3: Quantitativo médio do escore de acerto dos profissionais entre os componentes com intervalo de erro 

para o escore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora 

  Destaca-se que os profissionais da captação apresentaram uma média de acertos 

melhor nos componentes Segurança Transfusional, seguido de Política Nacional de Doação 

de sangue. Porém, apresentaram um baixo índice de acerto nos componentes Comportamento 

de Risco para DST/HIV e Habilidade de acolhimento e comunicação.  

  Observa-se que houve poucas respostas positivas entre os grupos de captadores ao 

investigar se esse profissional foi treinado sobre os requisitos para a doação de sangue, 

inclusive sobre aspectos relacionados a comportamentos de risco para DST/HIV (item 31), o 

contrário do resultado encontrado entre os triagista. Esse dado pode ser atribuído ao motivo 

desta categoria Comportamentos de risco para DST/HIV ter tido um índice ruim entre os 

captadores. 

  Os profissionais triagistas apresentaram uma média de acertos melhor nos 

componentes Política Nacional de Doação de sangue, seguido de Segurança Transfusional e 

Comportamento de Risco para DST/HIV. Porém, apresentaram, também, um baixo índice de 

acerto no componente Habilidade de acolhimento e comunicação. 

  Diante desses resultados, realizou-se, também, a análise da porcentagem média de 

acertos dos itens para cada componente independente do tipo de profissional, conforme 

demonstra a Tabela 14. Por exemplo, no componente Política Nacional de Doação de Sangue 

com 10 itens, os profissionais, em média, acertaram 88% nessa componente, e assim para os 
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demais componentes. Foi realizado o teste de Friedman para avaliar se entre os componentes 

a média de acertos foi a mesma, como nota-se na tabela o p-valor foi menor que 0,001 

mostrando que as médias de acertos são diferentes entre as componentes.  

 

Tabela 14: Média dos escores entre os componentes com o p-valor do teste Friedman* 

Componente Média Mínimo Mediana Máximo P-valor 

Política Nacional de doação de sangue ,88 ,70 ,90 1,00 <0,001 

Segurança Transfusional ,80 ,56 ,78 ,89 

Comportamentos de risco para DST/HIV ,68 ,25 ,69 ,88 

Habilidade de acolhimento e comunicação ,50 ,22 ,56 ,78 

Fonte: Dados da pesquisadora 

* Teste aplicado quando temos relacionamento entre as variáveis.  

 

  Visualiza-se que o componente Política Nacional de Doação de Sangue obteve 

maior porcentagem de acerto seguido de Segurança Transfusional, Comportamentos de risco 

para DST/HIV e Habilidade de acolhimento e comunicação, nessa ordem.  

  Comprovou-se que os profissionais souberam responder com mais facilidade, os 

itens relacionados à Política Nacional de doação de sangue e Segurança Transfusional. 

Destaca-se que mesmo diante desses resultados, como visto anteriormente, a maioria dos 

profissionais afirmou desconhecem o perfil dos candidatos à doação de sangue, de acordo 

com os dados estatísticos da instituição (item 8), embora achem que esse conhecimento é 

necesarios (item 7).  

Com relação à comparação da porcentagem de acerto entre os dois tipos de 

profissionais, captação e triagem, fez-se o uso do teste t de Student para avaliar se a 

porcentagem de acertos entre os dois profissionais foram as mesmas ou não.  

 De acordo com o resultado encontrado na Tabela 15, os itens 18, 21, 23, 31, 33, 

36 e 41 foram significativos, cujo p-valor foi menor que 0,05, indicando que nesses itens 

houve realmente diferenças na porcentagem de acertos do questionário entre os dois tipos de 

profissionais. Para o restante dos itens testados estatisticamente existe igualdade entre as 

proporções de acertos entre eles.  
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Tabela 15: Resultado do teste-t para comparação da porcentagem dos acertos para os captadores e triagistas.  

ITEM PROFISSIONAL MÉDIA DP ERRO DA 

MÉDIA 

P-VALOR 

(1) O Hemocentro oferece segurança total relacionada à infecção pelo HIV nos 

hemocomponentes preparados e liberados para a transfusão. 

Captação  0,250 0,463 0,164 0,120 

Triagem Clínica  0,556 0,503 0,075 

(8) Conheço o perfil dos candidatos à doação de sangue que frequentam o Hemocentro que 

exerço minhas atividades, de acordo com os dados estatísticos da minha instituição. 

 Captação  0,375 0,518 0,183 0,561 

Triagem Clínica  0,489 0,506 0,075 

(10) É disponibilizado, ao candidato, material informativo sobre as condições básicas para a 

doação e sobre as infecções transmissíveis pelo sangue. 

Captação  0,875 0,354 0,125 0,443 

Triagem Clínica  0,978 0,149 0,022 

(14) A orientação sexual não deve ser usada como critério para seleção de doadores de sangue. Captação  0,500 0,535 0,189 0,776 

Triagem Clínica  0,444 0,503 0,075 

(15) Ingestão de bebidas alcoólicas contraindica a doação por 12 horas após o consumo. Captação  0,875 0,354 0,125 0,720 

Triagem Clínica  0,822 0,387 0,058 

(18) O candidato a doador que teve alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST) não 

poderá mais doar sangue. 

Captação  0,250 0,463 0,164 0,004* 

Triagem Clínica  0,933 0,252 0,038 

(19) Candidato que tenha feito sexo com um parceiro ocasional nos últimos 12 meses, deverá 

ser considerado inapto, somente se não tiver usado preservativo.  

Captação  0,125 0,354 0,125 0,443 

Triagem Clínica  0,022 0,149 0,022 

(21) Nos casos em que se evidenciem novas exposições às DST e consequente maior risco de 

reinfecção, o candidato à doação de sangue deverá ser considerado inapto definitivamente. 

Captação  0,250 0,463 0,164 0,018* 

Triagem Clínica  0,689 0,468 0,070 

continua 
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(23) O doador de sangue pode transmitir o vírus do HIV a partir de sua doação, mesmo 

passando pela triagem clínica e sorológica.  

Captação  0,250 0,463 0,164 0,005* 

Triagem Clínica  0,911 0,288 0,043 

(24) Os candidatos à doação de sangue informam aos profissionais de saúde comportamentos 

de risco relacionados à infecção ao HIV. 

Captação  0,875 0,354 0,125 0,720 

Triagem Clínica  0,822 0,387 0,058 

(31) Fui treinado sobre os requisitos para doação de sangue, inclusive sobre aspectos 

relacionados a comportamentos de risco para DST/HIV. 

Captação  0,125 0,354 0,125 <0,001* 

Triagem Clínica  0,844 0,367 0,055 

(33) A captação de doadores de sangue está limitada a identificar os possíveis doadores sem 

relacionar a quaisquer comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de sangue. 

Captação  0,250 0,463 0,164 0,026* 

Triagem Clínica  0,667 0,477 0,071 

(34) Durante a triagem clínica, os doadores de sangue reconhecem em seus relatos, 

comportamentos de risco para DST/HIV. 

Captação  0,500 0,707 0,500 0,976 

Triagem Clínica  0,511 0,506 0,075 

(36) Durante meu atendimento ao possível doador de sangue, emprego o tempo necessário para 

que todas as suas dúvidas sejam sanadas. 

Captação  0,125 0,354 0,125 0,001* 

Triagem Clínica  0,733 0,447 0,067 

(39) Tenho uma boa habilidade para dialogar com os doadores de sangue para exercer minhas 

atividades. 

Captação  0,250 0,463 0,164 0,521 

Triagem Clínica  0,156 0,367 0,055 

(40) A habilidade de diálogo com o doador é mais importante para o processo de captação de 

doadores de sangue do que de triagem clínica de doadores. 

Captação  0,250 0,463 0,164 0,052 

Triagem Clínica  0,622 0,490 0,073 

(41) O tempo utilizado para a captação e triagem clínica possibilita ao doador, a solução de 

todas as dúvidas sobre a doação de sangue. 

Captação  0,875 0,354 0,125 0,003* 

Triagem Clínica  0,333 0,477 0,071 

Fonte: Dados da pesquisadora.                                * Indica que a comparação foi significativa, menor que 0,05. 

Tabela 15: Resultado do teste-t para comparação da porcentagem dos acertos para os captadores e triagistas.  

conclusão 



93 

 

Esse teste serviu para comprovar que realmente houve uma diferença significativa 

na resposta de alguns itens. No total foram 08 itens, sendo 06 deles relacionados à 

Comportamento de Risco para DST/HIV e 02 itens relacionados à Habilidade de Acolhimento 

e Comunicação. Essa diferença deu-se, principalmente pela percepção errônea dos 

profissionais da captação sobre alguns itens relacionados ao Comportamento de risco para 

DST/HIV, como visto anteriormente.  

Na Tabela 16 é realizado o comparativo levando em consideração os escores para 

cada tipo de profissional. Nota-se que também houve significância estatística, p-valor de 

0,004, os profissionais da triagem clínica de doadores de sangue tiveram escores maiores em 

relação aqueles da captação de doadores, o que corrobora com os resultados anteriores.  

Tabela 16: Média dos escores entre os profissionais com o p-valor do teste Kruskal Wallis  

Hemocentro Média do escore Qtde. P-Valor 

Captação 67,78 8 0,004* 

Triagem 78,64 45 

Fonte: Dados do pesquisador 

*Significativo ao nível de 5%. 

 

O Gráfico 4 auxilia na interpretação desses resultados, em que mostra que o escore 

médio dos profissionais da triagem clínica foi acima daqueles da captação.  

Gráfico 4: Quantitativo médio do escore de acerto para cada profissional com intervalo de erro para o escore.  
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Para a comparação entre os Hemocentros – Fortaleza, Crato, Quixadá, Sobral e 

Iguatu - aplicou-se o Teste de Kruskal Wallis para avaliar o escore obtido do total de itens 

corretos entre os profissionais de saúde. Mais precisamente, para cada profissional de saúde 

foi calculado um escore (variando de 0 a 1) onde corresponde ao percentual de itens corretos 

do questionário. O interesse é avaliar se o quantitativo do escore é o mesmo entre os 

hemocentros ou se existe algum hemocentro que se destaque dentre os demais. Para medir 

essa hipótese comparam-se as médias dos escores entre os hemocentros. 

O comparativo do escore médio calculado para cada hemocentro do Estado do 

Ceará é mostrado no Gráfico 5. Observa-se que o Hemocentro de Iguatu obteve os maiores 

escores médio entre os hemocentros, e Fortaleza o menor. De acordo com o gráfico visualiza-

se que existem evidencias que de fato existem diferenças significativas entres os escores 

médios dos hemocentros.  

 

Gráfico 5: Quantitativo médio do escore de acerto para cada hemocentro com intervalo de erro para o escore.  

 

Na Tabela 17 encontram-se as médias dos escores entre os hemocentros 

juntamente com o p-valor do teste. Nota-se que o p-valor foi menor que 0,05 rejeitando a 

hipótese de igualdade do escore entre os hemocentros. Portanto, o Hemocentro de Iguatu 

destaca-se por possuir os maiores escores de acertos no questionário avaliativo, já o restante 

dos hemocentros oscila em torno de uma média comum. Ou seja, os profissionais que 

trabalham no Hemocentro de Iguatu foram o que mais apresentaram média de acertos ao 

responderem o questionário do estudo comparado aos outros Hemocentros.  
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Tabela 17: Média dos escores entre os hemocentros e o p-valor do teste Kruskal Wallis. 

Hemocentro Média do escore Qtde. P-Valor 

Fortaleza 74,09 19  

 

0,021* Crato 78,43 14 

Quixadá 74,75 8 

Sobral 77,70 7 

Iguatu 85,69 6 

Fonte: Dados da pesquisadora 

*Significativo ao nível de 5%.  

 

Destaca-se que os profissionais do Hemocentro Coordenador (Fortaleza), que é o 

maior Hemocentro do Estado em número de profissionais e de doações de sangue, teve o pior 

índice de acerto e o Hemocentro Regional de Iguatu obteve um índice acima da média dos 

outros hemocentros do Estado.  

Na Tabela 18 realizou-se o comparativo juntando as informações da porcentagem 

média de acertos entre os hemocentros para cada componente no estudo. Nesta tabela, tem-se 

a quantidade de itens para cada componente, bem como, seu p-valor associado para a 

comparação entre os hemocentros.  

Tabela 18: Média dos escores de acertos entre os hemocentros com o p-valor do teste Kruskal Wallis, para cada 

componente. 

HEMOCENTRO 

Nº DE 

PROFISSION

AIS 

POLÍTICA 

NACIONAL 

DE DOAÇÃO 

DE SANGUE 

SEGURANÇA 

TRANSFUSIO

NAL 

COMPORTAMENTOS 

DE RISCO PARA 

DST/HIV 

HABILIDADE DE 

ACOLHIMENTO 

E 

COMUNICAÇÃO 

Fortaleza 19 0,85 0,80 0,65 0,44 

Crato 14 0,88 0,80 0,71 0,52 

Quixadá 8 0,83 0,78 0,65 0,54 

Sobral 7 0,93 0,81 0,69 0,48 

Iguatu 6 0,97 0,87 0,76 0,57 

Nº de Itens - 10 9 16 9 

P-valor - 0,025 0,312 0,323 0,037 

Fonte: Dados do pesquisador 
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Revela-se nessa tabela, com nível de significância de 5%, diferença de atuação 

dos hemocentros em relação aos componentes Política nacional de doação de sangue e 

Habilidade de acolhimento e comunicação, principalmente entre os Hemocentros de Fortaleza 

e Iguatu.  O Gráfico 6 ilustra melhor esse resultado, e demonstra que entre os que os 

componentes Segurança Transfusional e Comportamentos de risco para DST/HIV tendem a 

ter o mesmo comportamento entre os hemocentros.  

Gráfico 6: Quantitativo médio do escore de acerto dos hemocentros entre os componentes com intervalo de erro 

para o escore.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Validação do questionário “Identificação de comportamentos de risco para 

DST/HIV em candidatos à doação de sangue” 

 

 Destaca-se que o doador de sangue retrata o perfil de uma parcela da população 

em geral, que decide procurar um hemocentro para realizar esse ato de cidadania, mas que 

tem implicações sérias no risco de infecção de doenças transmissíveis pelo sangue. Por isso, 

necessitava-se de um instrumento confiável e adaptado para esta população específica. 

Entende-se que as pesquisas e estudos da área de saúde devem estabelecer e documentar 

avaliações das qualidades psicométricas de um instrumento de medida utilizados na coleta de 

dados para uma maior confiabilidade dos resultados obtidos com esses estudos 

(ALEXANDRE et al, 2013).  

 Não foram encontrados estudos que tivessem utilizado algum instrumento que 

atendesse aos objetivos desta pesquisa. Então, percebeu-se a necessidade de se criar um 

instrumento específico para a avaliação da detecção de comportamentos de risco para 

DST/HIV pelos profissionais de saúde que trabalham com uma população específica como o 

doador de sangue. 

  Diferente do encontrado neste estudo, outros estudos de validação demonstraram 

uma tendência quanto à precocidade na formação na escolha de seus juízes, com relação à 

idade, formação acadêmica e experiência profissional (GUBERT et al, 2013; MARTINS et al, 

2012). Acredita-se que essa divergência seja porque muitos estudos foram influenciados por 

adaptações de Fehring (1987) com relação ao processo de validação de conteúdo que inclui a 

escolha de experts ao invés de juízes, pois os critérios de seleção dos avaliadores desse estudo 

não privilegiaram somente a formação acadêmica em detrimento da experiência prática.  

  Destaca-se o ótimo índice validade de conteúdo obtido no questionário dos 

profissionais de saúde, apresentando 70% dos quesitos avaliados com um índice global acima 

de 0,8. Ressalta-se que um índice de concordância entre os juízes maior que 0,8 é o desejável 

e que o IVC igual a 1 indica concordância plena entre os juízes e serve de critério de decisão 

de permanência do item avaliado (RAMALHO NETO et al, 2013). 

  Utilizou-se o Alfa de Cronback para avaliação da consistência interna do 

instrumento dos juízes e do questionário utilizado pelos profissionais de saúde, que respondeu 

o objetivo desta pesquisa. Para melhorar a consistência interna desses instrumentos, foram 



98 

 

eliminados alguns itens, pois existem alternativas para melhorar a consistência do constructo. 

A literatura ressalva que é interessante eliminar algumas perguntas para verificar como Alfa 

de Cronbach se comporta (ALEXANDRE et al, 2013).  

  Esse teste estatístico serviu para mostrar quais itens do instrumento dos juízes e 

dos questionários dos profissionais tem uma maior confiabilidade, possibilitando decidir quais 

itens pudessem ser eliminados da avaliação para a obtenção de uma consistência interna 

considerada ótima, ou seja, acima de 0,7 (ALEXANDRE, et al; 2013).   

Com relação ao uso da Teoria da Resposta ao Item, estudo sobre uma escala de 

conhecimento sobre o HIV/aids para adolescentes utilizando a TRI mostrou que a escala pode 

ser melhorada com o acréscimo de itens, inclusive com questões que sejam mais difíceis de 

responder. Além disso, a utilização da TRI mostrou vantagens, em vez de outras abordagens 

convencionais para exame de propriedades psicométricas e escalas de conhecimento (AARØ 

et al, 2011). Estudo realizado para comparar testes clássicos com a TRI na avaliação de 

comportamento de saúde, concluiu que a TRI é uma opção viável para os pesquisadores de 

saúde que querem produzir pontuações de alta qualidade para constructos unidimensional e 

demonstrou viabilidade em pesquisas sobre comportamentos de saúde (WARNE, 2012).  

Portanto, foi utilizado o TRI neste estudo como um teste inicial de como se 

comporta a avaliação da dificuldade dos itens do questionário aplicado aos profissionais 

captadores e triagistas. Outros estudos utilizando a TRI são necessários para avaliar a 

utilidade deste teste nas pesquisas realizadas para outras populações da área da saúde.    

 Portanto, o questionário validado nesta pesquisa teve grande importância para 

assegurar a confiabilidade dos resultados obtidos nesse estudo junto aos captadores e 

triagistas. Além de permitir ser utilizado em conjunto ou em partes, a depender do objetivo a 

que venha ser utilizado em outros estudos, devido o mesmo ter sido agrupado em constructos, 

tornando-o mais refinado.  

 

6.2 Conhecimento e habilidade dos profissionais captadores e triagistas em identificar 

comportamentos de risco para DST/HIV em candidatos à doação de sangue 

 

    Com relação ao perfil sociodemográfico e funcional dos profissionais captadores e 

triagistas da Hemorrede do Ceará, destaca-se a predominância de mulheres como foi 

constatado no perfil apresentado pelo comitê de juízes. Trata-se de uma característica comum 
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na área da saúde, o que se comprovou neste estudo e em outros realizados com este mesmo 

grupo populacional (MARTINS et al, 2006; PINTO et al, 2010; GONÇALVES et al, 2014).  

  De acordo com a formação profissional, a significativa maioria dos profissionais é 

composta por enfermeiros, pois no Estado do Ceará, estes são os profissionais responsáveis 

pela triagem clínica de doadores de sangue. O COFEN regulamenta esta atividade realizada 

por enfermeiros, além de estudos mostrarem a competência desses profissionais na realização 

desta atividade hemoterápica (COFEN, 2006; PADILHA, WITT; 2011; DUBEY et al, 2013). 

Estudo conduzido por Padilha e Witt (2011) reforça a importância de fortalecer a 

triagem clínica, como cuidado de enfermagem, no momento em que se realiza promoção à 

saúde ao doador, além de assegurar ao receptor a qualidade do sangue a ser transfundido. 

  No setor de captação de doadores de sangue apresentaram-se, além de 

enfermeiros, trabalhadores de saúde como assistentes sociais e pedagogos, que também 

executam atividades de recrutamento de candidatos para a doação de sangue. 

  Com relação a titulação e outras capacitações dos profissionais, observa-se 

expressiva maioria dos profissionais com especialização e que se concentram nas áreas de 

Enfermagem e Saúde Pública. Destaca-se, mais uma vez, que nenhum profissional que 

participou do estudo possui especialização na área de hemoterapia. Estudo conduzido pela 

autora desta tese mostrou que a hemoterapia ainda é uma especialidade da enfermagem 

recente e não consolidada no País (BARBOSA et al, 2011), o que pode justificar a ausência 

dessa formação acadêmica entre os profissionais do estudo. Porém, ocorre oferta de 

treinamento em serviço para os profissionais conforme estabelecido na política nacional de 

doação de sangue (BRASIL, 2013). 

  Estudos defendem que a formação acadêmica se constitui o alicerce do processo 

do saber, competência e habilidade essencial do enfermeiro e que a completude da formação 

profissional jamais será alçada, uma vez que a educação permanente é fator sine qua non da 

prática profissional do enfermeiro (SALVADOR et al, 2012). Porém, estudo conduzido por 

Nideck e Queiroz (2015) relata que embora a formação privilegie uma racionalidade voltada 

para o mercado de trabalho, esse mesmo mercado de trabalho não é revelado completamente 

para o estudante. Portanto, é imprescindível a formação em serviço desses profissionais de 

saúde, no intuito de repor a falta de uma formação acadêmica/especializada nesta área da 

saúde.  

  O vínculo trabalhista predominante foi o de servidor público, seguido da 

cooperativa de saúde, que ao contrário do servidor público, não há vínculo 



100 

 

empregatício/funcional com a instituição. Trata-se de uma modalidade de contratação de 

enfermeiros no Estado do Ceará, mas que aponta fragilidades devido a rotatividade desses 

profissionais no serviço por conta da inexistência de vínculo empregatício.  

  Para profissionais de saúde que trabalham em uma área especializada como a 

hemoterapia e na criação de vínculos com as pessoas que se candidatam à doação de sangue, a 

rotatividade de recursos humanos impacta diretamente na qualidade do atendimento ao 

doador de sangue. Estudos mostram que a notável instabilidade nos vínculos determina uma 

postura profissional que, muitas vezes, compromete o planejamento de longo prazo e gestão 

nas instituições, inclusive de treinamento e aperfeiçoamento de profissionais, além do 

estímulo pessoal (MENDONÇA et al, 2010; CORREA et al, 2012; GONÇALVES et al, 

2014). 

  Estudo realizado no Estado do Ceará, encontrou o mesmo resultado relacionado à 

instabilidade trabalhista mostrando que vínculos contratuais temporários leva parte dos 

profissionais a manterem-se com mais de um vínculo. Portanto, um grande problema gerado é 

a vulnerabilidade do vínculo, que expõe o trabalhador a uma subordinação, impossibilitando-

o de usufruir plenamente seus direitos trabalhistas (PINTO et al, 2010). Isso são fatores que 

podem influenciar diretamente na sua atuação profissional e, consequentemente, na qualidade 

do atendimento ao doador de sangue e o esforço para o aumento da segurança transfusional. 

  Com relação ao conhecimento dos profissionais sobre os componentes avaliados, 

percebe-se que os profissionais envolvidos com a captação e triagem clínica de doadores de 

sangue no Estado do Ceará, em geral, possuem um bom conhecimento sobre a Política 

Nacional de doação de sangue e aspectos gerais sobre Segurança Transfusional, conforme 

rege as legislações brasileiras vigentes (BRASIL, 2001; BRASIL, 2013; BRASIL, 2014a). 

  Porém, encontrou-se percepções errôneas dos profissionais sobre alguns critérios 

entre doação de sangue e Comportamento de risco para DST/HIV como relacionados à 

orientação sexual; candidato que tenha feito sexo com um parceiro ocasional nos últimos 12 

meses e sobre homem que faz sexo com outro homem (HSH). Esse resultado é preocupante, 

pois estudo multicêntrico conduzido por Almeida Neto et al (2013) sobre fatores de risco para 

a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana entre os doadores de sangue brasileiros 

mostrou exatamente que parceiros sexuais de HSH e sexo desprotegido com desconhecidos 

ou múltiplos parceiros foram os principais fatores associados à infecção pelo HIV entre os 

doadores de sangue brasileiros.  
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  Estudo realizado sobre sexo e comportamentos de risco para doadores de sangue 

concluiu que é necessário esclarecer o conceito de comportamentos de risco em vez de grupos 

de risco e reconhecer a existência de práticas sexuais mais seguras. Visualiza-se que nos 

materiais educativos pesquisados pelos autores, a relação entre HSH sempre são vistas como 

inseguras e com risco de transmissão de doenças infecciosas e as relações heterossexuais 

como seguras de risco. O estudo concluiu que esses conceitos comprometem a segurança do 

sangue relacionada à prevenção de HIV/aids (CASCIO, YOMTOVIAN; 2013).  

  Para corroborar com esses dados, estudo conduzido por Szwarcwald et al (2011) 

sobre práticas de risco relacionadas à infecção pelo HIV entre jovens brasileiros do sexo 

masculino mostrou que há uma diminuição do uso regular de preservativo, com parcerias 

fixas e casuais, sobretudo entre os jovens com baixo grau de escolaridade. E nas relações 

sexuais entre os HSH há uma piora no índice de comportamento sexual de risco. Almeida 

Neto et al (2013) conclui em seu estudo sobre fatores de risco para a infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana entre os doadores de sangue brasileiros que os fatores de risco em 

doadores de sangue são idênticas às da população em geral no Brasil. 

  No Brasil, utiliza-se como critério para seleção de doadores de sangue, de acordo 

com a política nacional de doação de sangue, inaptidão temporária por 12 meses para homens 

que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais destes. Ou seja, 

não é a orientação sexual que define a recusa para doação de sangue (BRASIL, 2013).  

  No Reino Unido houve flexibilização das regras de elegibilidade dos doadores de 

sangue para incluir HSH que abstiveram-se de relações homossexuais em um período de 12 

meses. Isso ocorreu em setembro de 2011, pois antes esse grupo era impedido de realizar 

doação de sangue. Houve grande repercurssão no país sobre a segurança transfusional e 

estudos estão sendo realizados para avaliar se essa ação teve repercurssão na segurança 

transfusional do Reino Unido (BÖNIG et al, 2012).  

  Gonçalez (2012) relata que os dois principais objetivos dos bancos de sangue são 

garantir componentes sanguíneos de qualidade e seguros para reduzir a morbidade e 

mortalidade entre os pacientes que utilizam hemocomponentes. Para atingir esses objetivos, 

os bancos de sangue em todo o mundo têm implementado vários métodos, incluindo 

melhorias contínuas na seleção de doadores de sangue, nos testes sorológicos para agentes 

infecciosos transmissíveis pelo sangue, procedimentos escritos padrão e investimentos na 

qualificação do recrutamento e triagem de doadores de sangue. Apesar de todas essas 

precauções, ainda há um risco de transmissão de uma doença infecciosa quando os indivíduos 
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doam sangue durante o período de janela sorológica; isto é, antes dos limites de detecção dos 

testes sorológicos. Por conseguinte, o sucesso de um sangue seguro para a transfusão depende 

de estratégias eficientes de recrutamento de doadores, de triagem clínica adequada, além dos 

testes sorológicos. 

  Sabe-se que atualmente, a maior ameaça à segurança da transfusão é considerada 

quando uma doação ocorre de uma pessoa sorologicamente negativa para várias doenças 

virais, incluindo HIV. Porém, no momento da doação, essa pessoa encontra-se no período da 

janela imunológica que associado com a soroconversão, permite um maior potencial de 

infecção para quem receber os hemocomponentes preparados a partir da sua doação. Isso traz 

consequências de mais custos financeiros para as etapas seguintes, além do risco de 

transmissão de doenças por conta da janela imunológica. 

  Várias pesquisas continuam sendo realizada com essa temática, comprovando-se 

essa preocupação da comunidade científica em todo o mundo com a transmissão de doenças 

infecciosas durante uma transfusão sanguínea no período da janela imunológica (LIESHOUT-

KRIKKE et al, 2015; MOIZ et al, 2014; HUANG et al, 2014; DELWART et al, 2012; 

YMELE et al, 2012; COSTA, BRASILIENSE, 2011).    

  Estudo conduzido por Martins et al (2013) relata que apesar dos avanços em 

métodos sorológicos, o risco ligado à janela imunológica é real, por isso, métodos mais 

sensíveis, tais como NAT (biologia molecular) são necessários para reduzir o risco de 

transmissão de doenças infecciosas através de transfusões de sangue. Além disso, concluíram 

sobre a importância e a necessidade de educar a população que a doação é um ato de 

cidadania que visa salvar vidas com o risco mínimo de transmitir doenças pelo sangue. 

  Ao analisar o conhecimento dos profissionais de saúde separadamente, neste 

presente estudo, observou-se que os profissionais captadores apresentaram um bom índice de 

acertos nos componentes “Segurança Transfusional”, seguido de “Política Nacional de 

Doação de sangue”. Entretanto, destaca-se o baixo índice de acerto apresentado sobre 

“Comportamento de Risco para DST/HIV” para este grupo profissional. Sabe-se que o 

objetivo da prática profissional dos captadores não é a avaliação clínica dos doadores de 

sangue, mas sua atuação deve voltar-se não apenas para assegurar a quantidade necessária de 

doadores, mas também para aprimorar o perfil das doações, garantindo a elevação do padrão 

de qualidade do sangue coletado e transfundido (GIACOMINI, LUNARDI FILHO; 2010). 

  Esses profissionais precisam ser orientados com relação a alguns 

questionamentos, pois durante o processo de recrutamento de doadores de sangue, os 
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candidatos podem tirar algumas dúvidas que sejam cruciais para a segurança de todo o 

processo transfusional. 

  Vários estudos mostram que o sangue de doadores que estão envolvidos em 

comportamentos sexuais de risco compromete a segurança transfusional, representando, 

portanto, uma ameaça grave para a saúde dos receptores de produtos do sangue (MISKULIN 

et al, 2011; MINGA et al, 2010; LUCKY et al, 2014; MENITOVE et al, 2014). 

  Giacomini e Lunardi Filho (2010) ainda reforçam que deve-se optar por um 

modelo assistencial capaz de ajudar na implementação de um serviço com maior excelência e 

atendimento, baseado nos seres humanos envolvidos, conquistando sua adesão e fidelização. 

Estas ações visam o estabelecimento de um vínculo entre doador e serviço, possibilitando o 

alcance de metas relativas tanto à quantidade como à qualidade do sangue disponível para o 

atendimento às necessidades da população. 

  Com relação aos profissionais da Triagem Clínica, estes apresentaram uma média 

de acertos melhor nos componentes “Política Nacional de Doação de sangue”, seguido de 

“Segurança Transfusional”, porém desconhecem o perfil dos candidatos à doação de sangue, 

de acordo com os dados estatísticos da instituição, mesmo concordando que é importante 

conhecer esse perfil, pois isso influencia diretamente na segurança transfusional.  

  Estudos realizados no Brasil e em outros países destacam sobre a importância de 

se conhecer o perfil dos doadores de sangue para o monitoramento e recrutamento dos 

doadores de sangue (OLIVEIRA et al, 2013; WEVERS et al, 2014; FRYE et al, 2014).  

Pesquisa realizada na Inglaterra sobre o perfil dos doadores de sangue destacou que conhecer 

as mudanças básicas sobre o perfil da população doadora de sangue fornece informação 

essencial para o monitoramento e recrutamento de doadores, mas também fornece o contexto 

para a observação de tendências nas infecções diagnosticadas entre os doadores novos e os de 

repetição. Além disso, dados dessa natureza também fornecem evidências para campanhas de 

estímulo às pessoas doarem mais frequentemente, bem como recrutar e reter sangue de 

doadores de primeira vez que são essenciais para compensar aqueles que param de doar por 

escolha ou como resultado de doença ou infecção (LATTIMORE et al, 2015). 

  Pesquisas relatam sobre as implicações do recrutamento de doadores de sangue de 

acordo com os riscos de doenças comportamentais e infecciosas. Nos EUA, estudo afirma que 

doadores menores de 25 anos de idade pareceram ter um perfil de risco comportamental 

superior ao de doadores mais velhos (DAMESYN et al, 2003); Estudo realizado em Recife, 

Brasil, afirmam que doadores com doação espontânea, da área metropolitana de Recife, mais 
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jovens (18 a 28 anos) e de menor nível educacional, positivo para o Anti-HBc e VDRL, 

apresentam risco aumentado de infecção para o HIV (QUEIROZ et al, 2012).  

  Na Holanda foi realizado uma experiência de pré-triagem para a doação de sangue 

em que o doador preenche um questionário padronizado de saúde e de comportamento de 

risco, e um médico executa uma verificação de saúde. Quando elegível, é coletado exames 

sorológicos para o rastreio de infecções transmissíveis por transfusão antes da realização da 

doação de sangue. Os resultados do estudo mostraram que houve melhora da segurança 

transfusional reduzindo a possibilidade de infecções por Hepatite B e, possivelmente, 

infecções de HIV, apesar de ter tido como consequência, a perda de doadores após a 

implantação desta ação (LIESHOUT-KRIKKE et al, 2015).  Experiências como essa 

realizada na Holanda, reforçam a importância de se conhecer o perfil dos doadores de sangue 

que frequentam o Hemocentro para a implantação de ações que possam minimizar os riscos 

transfusionais.  

  Estudo conduzido na Inglaterra mostrou que as características demográficas da 

população de doadores de sangue são dinâmicas, refletidas nas mudanças na demografia da 

população em geral. O fornecimento de sangue é afetado por inúmeros fatores, por exemplo, 

o envelhecimento da população ou o aumento de pessoas na comunidade com menores taxas 

de doação. Portanto, é fundamental que essas características sejam monitoradas para as 

mudanças periódicas de diretrizes e campanhas de marketing para que a seleção de doadores 

assegure um fornecimento adequado e seguro de sangue (LATTIMORE et al, 2015).  

  Corroborando com esse estudo, James et al (2014) reforçam que as diferenças 

demográficas influenciam nos padrões de doação, pois os locais de residência dos doadores e 

os locais de doação influencia nos comportamentos dos doadores de sangue. Compreender a 

influência geográfica sobre os padrões de doação fornece uma ferramenta importante para 

otimizar estratégias mais seguras de recrutamento e seleção de doadores de sangue. 

  Por isso, o conhecimento do perfil dos candidatos a doação se faz necessário para 

os profissionais envolvidos com o recrutamento e seleção de doadores de sangue para 

compreender, também, a dinâmica das doenças transmissíveis pelo sangue e para guiar as 

ações destes profissionais e das políticas de saúde. No Regulamento Técnico de serviços 

hemoterápicos vigente no país traz nos seus princípios gerais que a transfusão de sangue e 

seus componentes deve ser utilizada criteriosamente na medicina, uma vez que toda 

transfusão traz em si um risco ao receptor, seja imediato ou tardio (BRASIL, 2013). 
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  Com relação ao componente “Habilidade de acolhimento e comunicação”, ambos 

os profissionais, captadores e triagistas, apresentaram um baixo índice de acerto nesse 

requisito. Esse resultado não deveria ser esperado para profissionais que trabalham 

diretamente com um público que procuram voluntariamente o serviço para realizar a doação 

de sangue, além de interferir diretamente nas condutas desses profissionais nas ações com os 

doadores para a melhoria da segurança transfusional.  

  Esse resultado é importante ser destacado, pois no momento da entrevista que é 

realizada na triagem clínica, a habilidade de diálogo com o doador é fundamental para uma 

relação de confiança entre doador e triagista. Além disso, a habilidade de diálogo no processo 

de recrutamento/captação de doadores é fundamental para a conquista do candidato e para o 

retorno deste para outras doações de sangue.  

  Estudo mostrou que o desenvolvimento de uma comunicação social eficaz, que 

contemple a informação e a educação, visa reduzir os medos, tabus e falsas ideias que podem 

estar desmotivando muitas pessoas a tornarem-se doadoras de sangue (GIACOMINI, 

LUNARDI FILHO; 2010). O acolhimento, como modelo assistencial, tem importância 

reconhecida, uma vez que comunicação e acolhimento são elementos essenciais para 

avaliação da qualidade dos serviços de saúde, pois contribuem para a procura pelo usuário. O 

acolhimento, com vistas à escuta e identificação de necessidades, possibilita o 

compartilhamento entre doador e profissionais sobre a doação de sangue e a coleta de 

informações sobre saúde e comportamento do doador e a identificação de aspectos que 

possam estar interferindo no processo de vinculação/fidelização dos doadores, viabilizando o 

acompanhamento e avaliação da atenção prestada (BAGOT et al, 2014). Além disso, a relação 

entre a intenção da doação de sangue e questões subjetivas e morais indicam que os processos 

de comunicação e influência social são importantes na captação e seleção de doadores de 

sangue (LEMMENS et al, 2010).  

  Estudo realizado sobre fatores associados ao insucesso da triagem clínica de 

doadores de sangue que apresentaram resultados sorológicos inaptos para a doação de sangue 

em Ribeirão Preto, São Paulo mostrou que doadores omitiram algumas informações sobre 

situações comportamentais durante a entrevista da triagem clínica. Uma das situações mais 

citadas foi o fato do triagista ficar limitado a um questionário em um determinado período, de 

modo que o participante não teve oportunidade de declarar situações que aconteceram em 

outros momentos. Em alguns casos, os entrevistados relataram não serem perguntados sobre 

saúde ou situações de riscos de seus parceiros sexuais. Outros atribuíram a omissão devido a 
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um tempo muito rápido de triagem, entrevista mecânica e a falta de envolvimento dos 

triagistas no processo. Além disso, com a evolução das normas técnicas ao longo do tempo, a 

triagem tem-se tornado cada vez mais técnica e com um número crescente de perguntas, 

incorporando mais detalhes e documentação mais rigorosa focado em evitar erros. Essas 

mudanças têm aumentado a duração da entrevista, o que leva a acelerar o processo de triagem 

clínica e o desconforto dos doadores diante desta atividade. Portanto, os autores mostraram 

que há necessidade de mudanças na abordagem da triagem clínica e uma avaliação de 

métodos para atrair e orientar potenciais doadores com uma maior segurança transfusional 

(FERREIRA, PASSOS, 2012).  

  O Conselho Internacional de Enfermagem, destaca como competência do 

enfermeiro a “Comunicação terapêutica e relacionamento interpessoal” que assegura que a 

informação dada ao paciente/cliente e/ou cuidadores é apresentada de maneira apropriada e 

clara e responde apropriadamente às perguntas, solicitações e problemas do paciente/cliente 

e/ou cuidador. A enfermeira precisa compreender a individualidade de cada doador e, a partir 

disso, tomar as atitudes apropriadas. Para ser uma enfermeira triagista, não basta ter apenas o 

conhecimento da lei vigente, mas também precisa estar preparada para atender as situações 

que vão surgir, tendo a habilidade para agir adequadamente a partir da individualidade de 

cada doador (PADILHA, WITT; 2011).  

  Além disso, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) orienta que ao candidato à 

doação deve ser oferecida a oportunidade de fazer as perguntas que julgar necessárias para 

esclarecer suas dúvidas a respeito do procedimento e negar seu consentimento, se assim lhe 

aprouver e deverá ser orientada a importância de suas respostas na triagem clínica e os riscos 

de transmissão de enfermidades infecciosas pela transfusão de sangue aos receptores, caso 

negue ou omite alguma informação importante.  

   R omper com modelos de recrutar e selecionar doadores de sangue, em que o 

doador só é convidado a doar quando alguém da família precisa, por exemplo, apresenta-se 

como tarefa de todos os profissionais envolvidos na hemoterapia, bem como da sociedade 

como um todo. O trabalho deve voltar-se não apenas para assegurar a quantidade necessária 

de doadores, mas também para aprimorar o perfil das doações, garantindo a elevação do 

padrão de qualidade do sangue coletado e transfundido. 

  É necessária a realização de uma escuta ampliada e pactuada entre o profissional 

captador/triagista e doador, que produzam intervenções resolutivas e construtoras de vínculo, 

apoiadas em valores humanos, solidários e de cidadania responsável. 
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   Deve-se optar por um modelo assistencial capaz de ajudar na implementação de 

um serviço com excelência e atendimento, baseado nas pessoas envolvidas nestas ações. Isso 

visa o estabelecimento de um vínculo entre o doador e o serviço, possibilitando o alcance de 

metas relativas tanto à quantidade como à qualidade do sangue disponível para o atendimento 

às necessidades da população. (GIACOMINI, LUNARDI FILHO; 2010). 

Estudo mostra a necessidade de aproximar a formação dos profissionais de saúde 

das reais necessidades dos usuários e das instituições de saúde e isso requer mudanças 

institucionais, profissionais e pessoais. A qualificação de RH na saúde pode ser entendida 

como a efetivação de estratégias e ações para o aproveitamento do potencial dos profissionais, 

no sentido de enfrentar as mudanças e os desafios gerados no desempenho do trabalho diário 

nos diferentes espaços do SUS (BATISTA, GONÇALVES; 2011). 

Percebe-se com o presente estudo e pesquisas semelhantes que um dos maiores 

investimentos para o aumento da segurança transfusional e a minimização dos riscos 

relacionados  à transmissão de doenças pelo sangue é o treinamento e mudanças na forma de 

recrutamento e seleção dos doadores de sangue. E essas ações devem começar a ser realizadas 

diretamente com os profissionais envolvidos neste processo. 

  Estudos realizados no Brasil e na Índia relatam a importância e como requisitos 

essenciais para a qualidade, segurança e eficácia dos componentes do sangue, profissionais de 

saúde envolvidos nesta área e devidamente treinados para este fim. Um adequado treinamento 

em serviço e educação continuada em hemoterapia têm desempenhado um papel importante 

na minimização do risco de complicações relacionadas à procedimentos transfusionais em 

muitos países (PADILHA, WITT, 2011; DUBEY et al, 2013). 

Com relação à diferença de acertos entre o Hemocentro de Fortaleza e os 

Hemocentros Regionais, estudo semelhante mostrou resultado diferente do presente estudo. 

Nesse estudo conduzido por Dubey et al (2013), que tinha o objetivo de avaliar o nível de 

conhecimento dos profissionais de saúde que trabalham em centros de transfusão da Índia, os 

participantes que trabalham em grandes hemocentros tiveram melhor índice de acerto que 

aqueles que trabalham em hemocentros a nível regional, pois eles têm maior disponibilidade 

de recursos para atualizar suas habilidades e conhecimento.  

No Estado do Ceará, mesmo havendo essa maior disponibilidade de recursos para 

treinamento no Hemocentro de Fortaleza, os participantes de alguns Hemocentros Regionais 

obtiveram índices melhores do que os do Hemocentro Coordenador. Acredita-se que essa 

diferença pode ter ocorrido pela relação do quantitativo de profissionais e doadores de sangue 
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existente no Hemocentro de Fortaleza comparado com os Hemocentros Regionais. A 

diferença entre a quantidade de profissionais de saúde do Hemocentro de Iguatu é cerca de 

três vezes menor do que o Hemocentro de Fortaleza, porém, Fortaleza atendeu no ano de 

2014, 85.054 candidatos à doação de sangue enquanto Iguatu atendeu 7.820 doadores 

(HEMOCE, 2015). Portanto, essa diferença de desempenho pode ser devido ao fato da 

demanda de candidatos em Fortaleza ser cerca de 10 vezes maior do que o Hemocentro de 

Iguatu, mesmo com triplo do número de profissionais. A demanda de atendimento em 

Fortaleza pode influenciar diretamente na qualidade do serviço oferecido, inclusive 

disponíbilidade de tempo dos profissionais para participação em curso de atualização e 

treinamento em serviço.   
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7 CONCLUSÕES 

 

Ao término do estudo envolvendo os profissionais captadores e triagistas e a 

detecção de comportamentos de risco de DST/HIV em doadores de sangue conclui-se que: 

• A validação do questionário para identificação de comportamentos de risco para 

DST/HIV em candidatos à doação de sangue teve o seu objetivo alcançado, na medida 

em que todos os seus itens foram julgados como relevantes, obtendo-se ótimo 

resultado alcançado com o IVC, com escores acima de 80%; 

• Analisou-se, tanto o instrumento dos juízes quanto o questionário dos profissionais de 

saúde para a verificação da consistência interna dos mesmos. O teste de confiabilidade 

demonstrou que a exclusão de alguns itens dos instrumentos melhorá-los-ia ainda 

mais. Portanto, se outros estudos decidirem utilizá-los já é sabido quais os itens dos 

questionários têm mais confiabilidade;  

• O questionário validado foi agrupado em constructos, tornando-o mais refinado, pois a 

divisão de questões em temática, permitindo o seu uso no conjunto ou tem partes, a 

depender do objetivo a que venha ser utilizado em outros estudos;  

• Os profissionais responsáveis pela captação de doadores de sangue no Estado do Ceará 

apresentaram uma boa média de acertos nos critérios Segurança Transfusional, seguido 

de Política Nacional de Doação de sangue. Porém, apresentaram um baixo índice de 

acerto nos critérios Comportamento de Risco para DST/HIV e Habilidade de 

acolhimento e comunicação; 

• Os profissionais captadores de sangue precisam ser melhor orientados sobre as 

condutas adotadas com os doadores sobre comportamentos de risco para DST/HIV e 

ações de prevenção de DST/HIV;   

• O componente Segurança Transfusional apresentou um bom índice de acerto no 

questionário entre os captadores e triagistas, porém ao realizar uma análise interna do 

desempenho dos profissionais nos outros componentes, percebe-se que os resultados 

que apresentaram baixo índice de acertos têm implicações diretas no processo de 

doação de sangue, e consequentemente, na segurança de todo o processo transfusional;  

• Os profissionais de saúde responsáveis pela triagem clínica de doadores de sangue no 

Estado do Ceará apresentaram uma boa média de acertos nos critérios Política 
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Nacional de Doação de sangue, seguido de Segurança Transfusional e Comportamento 

de Risco para DST/HIV. Porém, apresentaram, também, um baixo índice de acerto no 

critério Habilidade de Acolhimento e Comunicação; 

• Com relação ao componente Habilidade de acolhimento e comunicação, ambos os 

profissionais, captadores e triagistas, apresentaram um baixo índice de acerto nesse 

requisito o que interfere diretamente nas condutas desses profissionais com os 

doadores de sangue para a melhoria da segurança transfusional; 

• Os profissionais de saúde que realizam triagem clínica e captação de doadores de 

sangue no Estado do Ceará mostraram a necessidade de melhorar a comunicação com 

o candidato à doação, a fim de detectar através de uma visão holística, as informações 

exigidas para aumentar a segurança transfusional; 

• O conhecimento do perfil dos candidatos à doação se faz necessário para os 

profissionais captadores e triagistas para compreender, também, a dinâmica das 

doenças transmissíveis pelo sangue e guiar melhor as ações destes profissionais e das 

políticas de saúde. 
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8  LIMITES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES 

 

   No estudo, embora tenha havido a utilização de critérios estatísticos necessários 

para garntir a confiabilidade dos resultados e a proposta desenvolvida possuir relevância na 

área de hemoterapia e prevenção de DST/HIV/aids, considerando a restrição de estudos nessa 

área, existem algumas limitações quais sejam: 

 

• A ausência de delimitação de domínios de competências e conhecimentos de 

profissionais de saúde que atuem na área de captação e triagem clínica de doadores de 

sangue; 

• Número limitado de profissionais que compuseram a amostra, restringido pelo 

quantitativo de profissionais alocados no Estado do Ceará que realizam essas 

atividades; 

• Limites relacionados a disponibilidade dos profissionais para responderem o 

instrumento e a demora no retorno dos instrumentos preenchidos; 

• Como este estudo não foi idealizado para ser aplicado com a TRI, houve restrições na 

analise dos dados com essa teoria. Porém, sugere-se que outros estudos sejam 

realizados especificamente com esta teoria, pois se mostra enriquecedora na análise de 

dados de pesquisa na área da saúde; 

• É importante que este instrumento possa ser aplicado com outra população e/ou seja 

revalidado para que seu propósito de assegurar maior confiabilidade da detecção de 

comportamentos de risco para DST/HIV em populações específicas. O intuito é 

melhorar a detecção dos comportamentos de risco nos processos de triagem clínica e 

captação de doadores de sangue para que aumente, cada vez mais, a segurança 

transfusional, porém pode e/ou deve ser utilizado em outros grupos populacionais; 

• É importante, também, expandir a aplicação do questionário sobre profissionais de 

saúde e a detecção de comportamentos de risco de DST/HIV em doadores de sangue 

em outras realidade e regiões localizadas no país; 

• Espera-se que os resultados desse estudo contribuam no direcionamento de ações que 

qualifiquem a prática da prevenção de DST/HIV no cenário da doação de sangue, 

considerando perspectivas de aprimoramento do processo de formação profissional de 
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triagistas e captadores de sangue, como também estratégias de educação permanente 

conduzidas para o público atuante nesse nível de atenção em saúde;  

•  Conclui-se com o presente estudo que um dos maiores investimentos para o aumento 

da segurança transfusional e a minimização dos riscos relacionados  à transmissão de 

doenças pelo sangue é o treinamento e mudanças na forma de recrutamento e seleção 

dos doadores de sangue. E essas ações devem começar a ser realizadas diretamente 

com os profissionais captadores e triagistas que estão envolvidos diretamente neste 

processo. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 

JUÍZES 

Caro(a) juiz(a), 

Meu nome é Stella Maia Barbosa, discente do curso de doutorado em Enfermagem 

do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará - UFC, 

cujo projeto de tese, sob orientação da Prof.ª Dra. Neiva Francenely Cunha Vieira, consiste na 

primeira etapa, em validar um instrumento que será aplicado com profissionais de saúde que 

trabalham com captação e triagem clínica de doadores de sangue para avaliar o conhecimento 

e habilidades em identificar comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de sangue. 

Venho por meio desse termo, convidá-lo(a) a participar do processo de validação do 

referido instrumento, dado o seu vasto conhecimento na área, seja no que diz respeito às 

temáticas de hemoterapia e/ou educação e prevenção das DST/AIDS. Caso aceite, o(a) 

senhor(a) receberá, por e-mail, o link para acessar o instrumento via internet e o anexo do 

instrumento que lhe servirá de base para avaliar o questionário, que posteriormente deverá ser 

encaminhado à discente, via internet ou pessoalmente, segundo lhe convier. 

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo não lhe trará nenhum 

prejuízo, e finalmente, lhe informo que, quando apresentar os resultados do meu estudo, não 

usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa identificá-lo. O estudo não 

trará nenhuma despesa para o(a) senhor(a) e todos os recursos utilizados serão de forma 

gratuitos. 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC/UFC) 

Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8613  
 

Endereço da responsável pela pesquisa: Neiva Francenely Cunha Vieira 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna Nº: 1115 

Bairro: Rodolfo Teófilo CEP: 60430-160 Fortaleza-CE 

Telefones p/contato: 85 3366 8461 

 

Eu, _______________________________________, RG nº______________________, 

declaro que tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e 

concordo em participar da pesquisa.                                                

Fortaleza, ____ de _______________ de 201_. 

 

Assinatura do participante                                  Assinatura da orientadora 

 

                                 Assinatura da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE B - CARTA-CONVITE CONTENDO AS ORIENTAÇÕES PARA 

VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Caro(a) ____________________________, 

Sou aluna do doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e, em minha tese, pretendo validar um instrumento que será aplicado com profissionais de 

saúde que trabalham com captação e triagem clínica de doadores de sangue para avaliar o 

conhecimento e habilidades em identificar comportamentos de risco para DST/HIV em 

doadores de sangue, o que contribuirá para a segurança transfusional da população, sob 

orientação da Prof.ª Dra. Neiva Francenely Cunha Vieira.  

A formulação do instrumento foi apoiada por uma extensa revisão da literatura 

envolvendo a temática, da legislação brasileira e da vivência profissional da pesquisadora. 

Para fundamentar a construção desse instrumento foram utilizadas as legislações vigentes no 

país sobre doação de sangue, além de estudos sobre a atuação de profissionais em triagem 

clínica e captação de doadores de sangue.      

Nessa fase da pesquisa (validação) precisamos de profissionais com experiência na 

área para atuar como juízes. 

Ressalto que o instrumento de avaliação do questionário é simples, contendo 11 

questões que devem ser preenchidas em forma de check-list. Convido-o(a) a participar da 

pesquisa como especialista na área da saúde, preenchendo o instrumento. Se aceitar participar, 

encaminharei o link do instrumento via e-mail para que possa visualizar o instrumento 

conforme o mesmo será visto quando for aplicado junto aos profissionais de saúde. Certa de 

contar com sua valorosa contribuição, agradeço e subscrevo-me: 

  

 

 

                                                       Enf. Ms. Stella Maia Barbosa – Pesquisadora Responsável 

 

                                                            

                                                          Prof. Dra. Neiva Francenely Cunha Vieira – Orientadora 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 

1- IDENTIFICAÇÃO                                                                         Juiz nº.________ 

Nome: ___________________________________________________________ Idade: _____________ 

Local de Trabalho: __________________________________________________________ 

Área de atuação:_____________________________________________________________ 

Ocupação atual: 1 (  ). Assistência   2 (   ). Ensino   3(   ). Pesquisa   4(   ). Consultoria  

 

2-QUALIFICAÇÃO 

Formação/ Graduação:_______________________________________ Ano: _____________ 

Especialização 1: ___________________________________________ Ano: ____________ 

Especialização 2:___________________________________________ Ano: _____________ 

Mestrado em: ______________________________________________Ano: _____________ 

Doutorado em: _____________________________________________Ano: _____________ 

Outros: ____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA COM A TEMÁTICA: 

(   ) Tese na temática hemoterapia ou educação e prevenção de DST/AIDS 

(   ) Dissertação na temática hemoterapia ou educação e prevenção de DST/Aids 

(   ) Experiência na área da pesquisa com hemoterapia. 

(   ) Experiência na área de educação e prevenção das DST/Aids.  

(   ) Experiência profissional na área de hemoterapia.  

(   ) Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolvam a temática de hemoterapia e prevenção das 

DST/AIDS. 

INSTRUÇÕES: 

Analise cuidadosamente o instrumento avaliativo de acordo com os critérios relacionados. Em seguida, 

classifique-os de acordo com o valor que mais se adéqua em sua opinião de acordo com a valoração abaixo. 
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VALORAÇÃO: 

1 Totalmente inadequado 

2 Moderadamente inadequado 

3 Moderadamente adequado 

4 Totalmente adequado 

NA Não se aplica 

 

1. OBJETIVO: Refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir por meio da prática com o 

instrumento de validação. 

1.1As perguntas são coerentes para avaliar o conhecimento e habilidades de profissionais 

de saúde em identificar comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de sangue. 
1 2 3 4 NA 

1.2 O conteúdo apresentado no instrumento possibilita a avaliação de conhecimento e 

habilidades de profissionais de saúde em identificar comportamentos de risco para 

DST/HIV em doadores de sangue. 

1 2 3 4 NA 

Sugestões para aprimorar o item: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. CONTEÚDO: Refere-se à forma de apresentação do instrumento, incluindo organização geral, estrutura, 

estratégia de apresentação. 

2.1 O conteúdo atinge com precisão a abordagem ao tema. 1 2 3 4 NA 

2.2 As informações apresentadas estão corretas. 1 2 3 4 NA 

2.3 A linguagem está adequada para o bom entendimento do conteúdo do instrumento. 1 2 3 4 NA 

2.4 É adequado para profissionais de saúde. 1 2 3 4 NA 

2.5 A estratégia de apresentação (Google Docs) é de fácil utilização. 1 2 3 4 NA 

2.6 O instrumento apresenta um tempo adequado de preenchimento para ser aplicado com 

profissionais de saúde. 
1 2 3 4 NA 
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Sugestões para aprimorar o item: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. RELEVÂNCIA: Refere-se às características que avaliam o grau de importância dos itens apresentados no 

instrumento. 

3.1 As perguntas são adequadas para se investigar o conhecimento e habilidades de 

profissionais de saúde em identificar comportamentos de risco para DST/HIV em doadores 

de sangue 

1 2 3 4 NA 

Sugestões para aprimorar o item: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. AMBIENTE: Refere-se ao cenário utilizado para o aprendizado. 

4.1 A ferramenta virtual (Google Docs) é adequada para a disponibilização e aplicação 

do instrumento entre profissionais de saúde. 
1 2 3 4 NA 

Sugestões para aprimorar o item: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela participação! 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 

PROFISSIONAIS CAPTADORES E TRIAGISTAS  

Caro Participante, 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

“Profissionais captadores e triagistas e a detecção de comportamentos de risco de DST/HIV 

em doadores de sangue” desenvolvido por nós, Professora Dra. Neyva Francenely Cunha 

Vieira e a Enfermeira, Doutoranda em Enfermagem, Stella Maia Barbosa. 

O objetivo deste estudo é avaliar o conhecimento e habilidades dos profissionais 

captadores e triagistas em identificar comportamentos de risco para DST/HIV em doadores de 

sangue. Os resultados contribuirão para identificar, de acordo com suas respostas, o 

conhecimento e habilidades em identificar comportamentos de risco para DST/HIV dos 

profissionais de saúde que trabalham com candidatos à doação de sangue. 

Sua forma de participação consiste em responder um formulário eletrônico com 

perguntas sobre aspectos gerais e contendo algumas perguntas sobre doação de sangue e 

DST/HIV.  

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes 

da pesquisa. Não será cobrado nada e não haverá gastos para você.  

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco 

pode ser avaliado como mínimo. 

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta pesquisa: 

comunicação dos resultados e conclusões da pesquisa em periódicos científicos, além de 

encaminhá-los para o conhecimento dos serviços de hemoterapia do país. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-

se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim 

o preferir, sem penalização alguma.  

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para 

maiores informações. Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e 

outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com os 

pesquisadores:  

Prof. Dra. Neiva Francenely Cunha Vieira 

Enf. Ms. Stella Maia Barbosa 

Rua Cel. Guilherme Alencar, 650. Fone: (85) 8829.3469. 

Endereço eletrônico: stella.mb@ig.com.br;neivafrancenely@hotmail.com.  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Walter Cantídio 

poderá ser consultado sobre o projeto pelo telefone (85) 3366 8589.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stella.mb@ig.com.br;
mailto:stella.mb@ig.com.br;
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Eu,_____________________________________________RG nº_________________, 

confirmo que tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e 

concordo em participar da pesquisa. 

                                                              Fortaleza, ____ de _______________ de 2014. 

 

________________________________                       _____________________________ 

        Assinatura do participante                                      Assinatura do pesquisador  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS CAPTADORES E 

TRIAGISTAS 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
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