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Summary See complete responses

Sexo
Masculino 25 63%

Feminino 15 38%

Idade
20 a 29 anos 33 83%

30 a 39 anos 6 15%

40 a 49 anos 1 3%

50 a 59 anos 0 0%

acima de 60 anos 0 0%



Você se considera doador de órgãos?

Sim 29 73%

Não 4 10%

Ainda não decidi, preciso pesquisar 7 18%

Se sim, sua família e amigos já foram informados?

Sim 15 38%

Não 14 35%

Parcialmente 6 15%

Você já doou sangue?
Sim, doarei novamente 11 28%

Sim, mas não gostei da experiência 1 3%

Não, mas tenho vontade 21 53%

Não, tenho medo 2 5%

Não, sou indiferente ao assunto 5 13%



Você já doou medula óssea?
Sim, doarei novamente 0 0%

Sim, mas não gostei da experiência 0 0%

Não, mas tenho vontade 15 38%

Não, tenho medo 16 40%

Não, sou indiferente ao assunto 9 23%

Você já precisou de algum tipo de doação? (sangue, órgãos, etc)

Não, nunca 39 98%

Sim, de sangue 1 3%

Sim, de medula 0 0%

Sim, de órgãos 0 0%



Algum parente/amigo já precisou de doação? (sangue, órgãos, etc)
Não, nunca 22 55%

Sim, de sangue 14 35%

Sim, de medula 0 0%

Sim, de órgãos 4 10%

Que redes sociais você utiliza?

Facebook 38 95%

Twitter 24 60%

Orkut 5 13%

Other 6 15%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up

to more than 100%.



Em que horários você acessa suas redes sociais?
A qualquer hora 30 75%

Durante o almoço 1 3%

Após as 18h 4 10%

Após as 22h 5 13%

Você acompanha alguma ONG no Facebook/Twitter? Se sim, quais?

Não Não. ONG Nossa Pátria. ONE. Adote um gatinho não Não lembro de cabeça, mas acho que não. nao Um teto para meu país, adote um

gatinho nenhum não Não Não apenas sobre animais. apav varginha Não acompanho. Não não acompanho nenhuma Não Adote Já Hospital

da Baleia Nao ong doa vida não acompanho (ou não me recordo no momento) Ação Criança Não. nunca um teto p meu pais Missão Cena Não

acompanho! Não Não Sim Ixi, Várias Não acomponho. Acompanho várias coisas, mas não sei dizer se algumas delas é uma

ONG Não. nao Acompanho algumas associações, como a BATRA (Bauru Transparente/Corrupção), e organizações de promoção de cultura. ...

O que você acha mais importante em uma página de organização no Facebook?
Conteúdo sempre atualizado. 38 95%

Imagens bacanas pra compartilhar. 2 5%

Quantidade de amigos que curtiram a página. 0 0%



No Facebook, você costuma compartilhar imagens de cunho social?
Sim, acho que isto pode ajudar 11 28%

Sim, mas acho que isto não é tão eficaz 8 20%

Não, acho desnecessário 13 33%

Other 8 20%

Para finalizar: o que você diria para alguém que esta na fila de espera por uma doação de órgão?

Força e fé! Boa sorte, que Deus te ajude e traga saúde. Aguenta firme. Sim, com certeza Que sempre haverá um familiar de alguém que se foi , que estará

disposto a fazer a diferença para quem esta lutando pela vida. Nem tudo está perdido, e o mundo está cheio de pessoas que podem te ajudar. E elas vão te ajudar,

é tudo uma questão de tempo :) Essa pergunta era pra se sensibilizar no final da enquete? Resposta da pergunta acima: Apenas conversaria com essa pessoa

sobre assuntos divertidos, para poder colocar um sorriso no rosto dela, e não falar sobre o problema dela desejando boa sorte e blablabl ...

Number of daily responses


