
  PERFIL DO DOADOR REGULAR

Principal motivação: 

71% querem ajudar a salvar vidas

23% acreditam que é a coisa certa a fazer

21 %
Baixa renda14% - 16 a 24 anos

34% - 25 a 34 anos

29% - 35 a 44 anos

23% - 45 a 54 anos

PERFIL DO DOADOR DE  
SANGUE OCASIONAL

PERFIL DE NÃO DOADORES DE SANGUE

53%
47%

Principal motivo para a rejeição: medo e desconforto.

Principal motivação: ajudar um familiar 
ou conhecido em uma emergência.

52 %
Classe média

27 %
Classe alta

22 %
Baixa renda

30%
Classe alta

47%
Classe média

36%
Baixa renda

20%
Classe alta

44%
Classe média

11% - 16 a 24 anos

21% - 25 a 34 anos

33% - 35 a 44 anos

35% - 45 a 54 anos

52%
48%

46%
54%

32% - 16 a 24 anos

26% - 25 a 34 anos

24% - 34 a 44 anos

18% - 45 a 54 anos

INFLUÊNCIA 

EMOCIONAL 

HÁBITOS

GATILHO

Embaixadores podem engajar doadores mais jovens.

Ato compassivo e altruísta, que faz a pessoa sentir 
alegria/bem consigo mesma por ajudar o próximo. 

Campanhas, publicações nas redes sociais; 
recrutamento para necessidades de doação chamam 
o público. 

A doação de reposição costuma ser a introdução 
à doação de sangue. Muitos continuam como 
doadores voluntários.

FALTA DE CLAREZA 
DO PROCESSO

Não sabem para onde ir, como doar, quem recebe 
a doação. Precisam saber se o sangue será usado de 
forma adequada.

FALTA DE CLAREZA  
NOS REQUISITOS

Doadores gostariam de saber com antecedência os 
fatores que restringem a doação.

Quando se trata de barreiras, medo de agulhas e 
desconforto parecem ser os principais problemas 
para todos os segmentos.

DESCONFORTO

Algo que nem sempre é conveniente. Os centros 
são menos numerosos e mais distantes. O tempo 
necessário para concluir a doação e também o 
tempo de espera.

EXPERIÊNCIA 

COMBUSTÍVEIS E INIBIDORES PARA A  
DOAÇÃO DE SANGUE SEGUNDO A PESQUISA

 

• Conscientização boca a boca.

• Devido à doação de reposição, muitos recrutam pessoas  
para doar a familiares ou a amigos.

INIBIDORES

COMBUSTÍVEIS

QUAL O PERFIL DO  
DOADOR DE SANGUE E 
PLASMA BRASILEIRO?

19%  
são doadores 
regulares (que 
doam, pelo menos,  
1 vez ao ano).

1.052 cidadãos ouvidos, de 16 a 54 anos 
e de todas as regiões do país.

Principal motivação para doadores: desastres ou 
acontecimentos que gerem comoção pública. 

Principal barreira para os brasileiros: agulhas e medo de 
desconforto, mais pronunciado do que em outros países.

Principal preocupação: não saber para onde o sangue vai e 
o quanto será retirado. 

Principal veículo de conscientização: doação de reposição.
Junte-se ao movimento BE THE 1TM agora.  

Você pode salvar vidas.

48%  
não doam sangue.

23%  
doam pontualmente, 
quando algum 
conhecido ou 
familiar precisa.

Dos que doam, apenas 21% afirmam  
terem continuado a ação durante pandemia.


