
Apesar de o voluntariado ser um assunto muito comen-
tado ultimamente, algo discutido em escolas, faculdades 
e até mesmo tópico classificativo para uma vaga de em-
prego, muitas vezes sua importância passa despercebida 
pela maioria da população, ou por descuido, ou por falta 
de tempo. Algumas pessoas até fazem questão de ajudar 
ao próximo com doação de roupas, 
alimentos, dinheiro, mas acabam 
esquecendo um item importante 
que apenas o ser humano pode 
colaborar: a doação de sangue. 
A falta de informação da popula-
ção é uma das principais razões 
pelo baixo índice de doações de 
sangue no Brasil. Seja por medo, 
por lendas de que doar é um 
ato doloroso, ou até mesmo que 
prejudica a saúde, faz com que o 
número de interessados seja bem 
pequeno. Todos os dias, nos hospi-
tais, são realizadas cirurgias, trans-
fusões em que são utilizadas várias 
bolsas de sangue que devem ser 
repostas e rapidamente. Por estes 
motivos, os centros de doações 
têm dificuldade em encontrar do-
adores, e, quando os conseguem, 
não chegam a fidelizá-los.

Para os alunos da FAAP, falta de tempo e de informação 
não são mais uma desculpa. O público externo também 
foi convidado a participar da 19ª Campanha de Doação 
de Sangue que ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro 
de 2013 aqui na FAAP, no Centro de Criatividade e Em-
preendedorismo. Nesses dias, os Hospitais Sírio Libanês 
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Alunos, colaboradores e público externo 
participaram da campanha.

FAAP realiza sua 

Alunos durante o cadastramento do hospital Sírio Libanês.
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e Samaritano ficaram prontos para todos que viessem.
Com o slogan: “Não importa seu tipo, precisamos de 
todos”, a campanha coletou 177 bolsas de sangue du-
rante os três dias. Cada participante que doou recebeu 
1 par de sandálias, além da tradicional 
bolinha antiestresse, ambas com a 
marca FAAP.
Aqui na FAAP, a cada semestre, o resul-
tado tem se superado. Desde 2001 é re-
alizada a campanha de doação de sangue 
dentro do campus, com a participação de 
alunos e colaboradores durante os inter-
valos ou mesmo depois de suas aulas. O 
objetivo da FAAP é este: incentivar cada 
vez mais os participantes a ajudarem o 
próximo. Nunca se sabe quando e quem 
irá precisar de sangue. Por isso, devemos, 
sempre que pudermos, participar dos 
programas de doação de sangue.
No próximo semestre haverá mais uma 
campanha. A FAAP convida a todos, 
alunos, ex-alunos, seus colaboradores, 
público externo a participarem. Quando 
é para ajudar os que precisam, todos 
são bem-vindos! Esperamos por vocês!

DEPOIMENTOS
“Doei sangue pela primeira vez e foi maravilhoso! Confesso 
que a tensão foi tomada pela satisfação em fazer parte de um 
projeto social incrível que é o de salvar vidas. Não existe nada 
melhor do que você contribuir com uma pequena parcela 
que seja para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de 
esperança de viver. Saí com a sensação de dever cumprido.”
Amanda Capelli, colaboradora da FAAP.

“Acho de extrema importância qualquer campanha social 
e procuro participar de todas. A de doação de sangue tem 
algo maior, mais do que especial em ajudar o próximo, 
pois você está doando algo que poderá salvar muitas 
vidas, e, para mim, a sensação é muito gratificante. A 
cada semestre espero pelo início dessa campanha. Para 
mim, se tornou rotina participar da mesma.”
Fernanda L. C. Gubeissi, colaboradora da FAAP.
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Figura 2

Aluno da FAAP durante a doação.

Aluna da FAAP durante 
a triagem clínica do 
hospital.


