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A carência de doações sanguíneas para atender à elevada demanda por
hemotransfusões preocupa prof issionais da saúde e pode ser
considerado um desafio à saúde pública(1). Diante disso, a Liga
Acadêmica de Enfermagem (LAEnf) da UFRGS vem desenvolvendo
atividades científicas e de mobilização junto à comunidade para a doação
de sangue. Relatar as atividades desenvolvidas pela LAEnf para a
educação, sensibilização e captação de doadores de sangue. Trata-se de
relato descritivo das experiências de estudantes e docentes na busca
pelo conhecimento e disseminação do mesmo para a promoção de
doação de sangue no per íodo de 2017 e 2018.  Com base na
fundamentação científica e, sensibilizados para a necessidade de realizar
ações junto à comunidade, a LAEnf procurou elencar estratégias para
disseminar o tema à comunidade. A primeira ação realizada foi a criação
de um evento sobre a temática de doação de sangue que estimulasse
doadores, esclarecesse dúvidas e fosse um espaço para discussão e
informações. Por meio deste evento, foi possível desmistificar as mais
variadas ideias que surgiam sobre a doação. O evento contou com 71
participantes, tendo duração de 2 horas. Outra ação ocorreu por meio de
campanha para doação de sangue na página da LAEnf no Facebook, que
conta com mais de 5300 seguidores, onde são realizadas divulgações de
atividades e publicações informativas. Essas publicações incluíam avisos
sobre baixos estoques de sangue nos hemocentros, informações úteis
para a doação de sangue e incentivo à ação, além de contar com a
própria doação dos ligantes, a fim de sensibilizar e motivar a população.
A LAEnf também elaborou um folder com as principais informações sobre
doação de sangue e foi proposta atividade intitulada Doação de Sangue:
1 salva 4,  em que eram expostas informações, problematizando a
temática e tirando dúvidas. Acredita-se no potencial impacto da
propagação de informação para sensibilização da sociedade para a ação
voluntária de doação de sangue, visto que os estoques estão sempre
com baixo número e que os componentes do sangue só podem ser
obtidos através da doação de seres humanos. A Liga Acadêmica tem sido
espaço potencial para essas atividades e novas ações estão sendo
planejadas com vistas a sensibilizar doadores de sangue e disseminar a
temática na comunidade. Referência: (1) Rodrigues, RSM; Reibnitz, KS.
Estratégias de captação de doadores de sangue: uma revisão integrativa
da literatura. Texto Contexto Enferm. 2011; 20(2): 384-91


