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IntrodUção: Formar enfermeiros requer ensino de qualidade, com competências adequadas à realização de atividades 
assistenciais e gerenciais, ampliando o campo de atuação acadêmica com estágios curriculares, empreendendo práticas 
inovadoras e novas atitudes, exemplificado pela captação de doadores/doação de sangue, em diferentes faixas etárias, sociais 
e econômicas, ressaltando sua importância como atitude humana socialmente responsável. oBjetIvo: Implementação de 
educação em Saúde com os estudantes e funcionários do Curso de enfermagem de uma Instituição de ensino Superior do 
interior do rio Grande do Sul, enfatizando a importância da doação de sangue como atitude humana e socialmente responsável. 
MetodoLoGIa: relato de experiência vivenciado por docentes e estudantes do Curso de enfermagem em parceria com o 
Hemocentro regional de Santa Maria, após a organização de ações práticas, considerando pressupostos da Sistematização de 
assistência em enfermagem (Sae), desenvolvidas em três passos: histórico contextualizado, diagnóstico situacional, planejamento, 
implementação e avaliação. reSULtadoS: verificou-se que, parcialmente, a regularidade das doações decorre de: necessidade 
de doar especificamente para alguém; atender solicitações em campanhas públicas, conseguindo disseminação de informações 
pela mídia, mas com efeito limitado e temporário. através da sistematização da educação em Saúde foi possível maior 
aproximação de pessoas com práticas até então por eles desconhecida e repleta de tabus. ConCLUSÕeS: ações requerem 
maiores debates sobre o tema, com consequentes mudanças de atitudes, ao oferecerem subsídios para repensar novas estratégias 
de aprender e ensinar em educação em Saúde, envolvendo estudantes e comunidade, para trabalhar a temática da captação 
de doadores/ doação de sangue.
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