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Você poderia listar, em ordem de prioridade,  o que é importante para a 
realização de uma campanha ?



O que leva uma pessoa a se tornar um doador ?

Altruísmo

Solidariedade

Religião

Doença 
familiarInfluência 

de amigos



• Estratégias para o recrutamento de doadores de primeira vez e de
repetição devem incluir aspectos relacionados ao altruísmo e facilidade
de acesso a uma agência de coleta.

• A reputação da agência de coleta, por sua vez, foi mais importante para
os doadores de primeira vez.

Na doação de sangue



• Taxa de retorno de 20,5%
• A oferta de “brinde” não foi efetiva
• A sensibilização com script A (relato pessoal) foi mais efetivo que o script B 

(agradecimento)
• Comunicação por telefone foi mais efetiva



Doador de sangue x doador de CTH 

• A campanha atende a um desejo de conveniência do doador

• As diversas fases da doação de CTH

• A importância da informação na experiência do doador durante as
diferentes etapas da doação de CTH



Efeitos colaterais comuns na doação de medula óssea e sangue periférico

Reação adversa SP MO

Dor óssea (SP) / dor no sítio de punção (MO) 61 – 97% 23 – 87%

Fadiga 33 – 77% 38 – 88%

Cefaléia 27 – 74% 15 – 18%

Dores articulares 40% Raro

Insônia 1 – 48% 10 – 15%

Mialgia 29 – 90% 22 – 25%

Anorexia 11 – 22% 8 – 10%

Náuseas 11 – 26% 6 – 26%

Dor de garganta NA 30 – 33%

Reação local NA 11 – 15%



Fatores que influenciam reações adversas dos doadores  (MO , SP ou ambos)

Sexo feminino Maior probabilidade de hospitalização prolongada SP e MO

Associado com complicações mais sérias SP e MO

Maior incidência de efeitos associados a coleta por aferese SP

Fadiga mais frequente após a doação (maior perda de volume sanguíneo ?) MO

Menor probabilidade de recuperação completa MO

Idade Doadores mais velhos tem menor risco de referir dor no período peri-coleta mas têm maior 
probabilidade de experimentar dor persistente , fadiga e outras reações na primeira 
semana após a doação

SP e MO

Doadores mais velhos têm maior risco de complicações mais sérias SP e MO

Maior incidência de cefaleia em doadores abaixo de 35 anos SP

Doadores mais velhos relatam menor dificuldade com a doação MO





• Doadores de SP se recuperam mais rapidamente





Atenção !

• As campanhas devem ser organizadas e autorizadas pelos entes locais
– SMS/SES, CNCDO, hemocentros

• O REDOME disponibiliza material de apoio para divulgação e
orientações





Ainda sobre as campanhas 


