
IV Café da Manhã Solidário  
Doação de sangue para o INC - 17 de abril de 2010 
 
Dados das 113 fichas preenchidas pelos doadores durante o evento.  
 
Idade: 18 a 30 – 22 doadores 
 31 a 45 – 60 doadores 
 46 a 65 – 32 doadores 
 
Sexo:  Feminino – 65 doadores 
 Masculino – 47 doadores 
 
Doou sangue outras vezes:  Sim – 82 doadores 
    Não – 28 doadores 
 
Porque doou sangue neste evento:  Porque é importante – 98 doadores 
     Para participar de uma ação no Bairro –16 doadores 

Porque é num sábado – 3 doadores  
     Pela confraternização – 8 doadores 
     Por causa do café da manhã e música – 1 doadores 
     Para conscientizar o filho (dar exemplo) – 5 doadores 
     Outros – 8 doadores 
 
Como soube do evento:  Faixa de rua – 43 doadores 
    Filipeta – 17 doadores 

Amigo – 20 doadores 
    Academia de Cabalá – 1 doadores* 
    Miraflores – 30 doadores* 
    Internet – 7 doadores 
    Cartaz – 10 doadores 

Outros – 6 doadores 
Escoteiros – 6 doadores* 
Jornal – 0 doadores 

* Estes itens não faziam parte das opções, foram especificados em OUTROS. 
 
Doaria sangue mais de uma vez ao ano:  Sim – 102 doadores 
      Não – 3 doadores 
 
Sabia que o INC faz coleta de sangue:  Sim – 37 doadores 
      Não – 74 doadores 
 
Achou o evento: Bom – 21 doadores 
   Ótimo – 88 doadores 
   Ruim – 0 doadores 
     
O que podemos fazer para melhorar o evento? Observações dos doadores:   

• Fazer o evento mais vezes no ano. 
• Mais mesas e cadeiras para preencher os formulários. 
• Diminuir o tempo de espera para a doação 
• Envolver outras escolas e instituição do bairro 
• Levar para outras regiões este evento  

 

Total de voluntários à doação: 134  
Total de fichas preenchidas: 113   |   Total de bolsas captadas: 97 



 
 

IV Café da Manhã Solidário  
Doação de sangue para o INC – 17 de abril de 2010 
 
Resumo da fichas: 

 
A grande maioria de doadores do IV Café Solidário tem entre 31 e 45 anos, também a grande 
maioria já havia doado outras vezes e 28 pessoas das 113 que responderam ao formulário, 
doaram pela primeira vez. 
Doaram principalmente por ser importante e para participar de uma ação no bairro. 
Apenas três dos 105 doadores que preencheram o item não doariam sangue mais de uma vez 
no mesmo ano. 
Dos 111 doadores que preencheram o item, 74 não sabiam que o INC faz coleta de 
sangue durante toda a semana - ficaram sabendo a partir do evento. 
O evento foi apontado com ÓTIMO por 88 doadores, BOM por 21 e ninguém achou RUIM. 
 
 

Total de voluntários à doação: 134  
Total de fichas preenchidas: 113   |   Total de bolsas captadas: 97 

 
 
Conclusão: 
 
• O evento continua agradando e a cada ano envolvendo mais pessoas. Deve se 
repetir mais vezes, porque, além das bolsas de sangue captadas, incentiva que 
surjam novos doadores e lembra as pessoas que é importante doar sangue com 
freqüência.  
• Incentiva, a partir do exemplo dos pais, o espírito de solidariedade nas crianças 
- futuras doadoras. 
• É preciso divulgar mais entre os moradores e usuários da região, sobre a 
existência de um hemonúcleo no bairro, que é responsável pela captação de 
sangue para toda a zona sul do Rio de Janeiro e possibilita a realização das  
cirurgias cardíacas do INC.  
 
 
Proposta: 
 
• Fazer o Café da Manhã Solidário duas vezes ao ano. Uma em abril, como já é 
realizado há 4 anos (colégio Miraflores) e uma segunda em novembro, no INC – 
Laranjeiras, quando se comemora a semana internacional da doação de sangue. 
• Divulgar o Hemonucleo do INC através de pequenas campanhas ao longo do 
ano.  
• Manter nas escolas um trabalho sobre a importância da doação de sangue. 
 


