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Banco de Dados para Doadores de
Sangue
Criação de banco de doadores voluntários para atender
campanhas emergenciais e fidelização de doadores de
sangue

Projeto Sangue Cidadão
B A N C O D E DA D O S PA R A D OA D O R E S D E S A N G U E

Histórico
O projeto SANGUE CIDADÃO foi idealizado pelo ROTARY CLUB Indaiatuba e GABRIEL a partir de uma
conversa entre os representantes das duas organizações que discutiram a necessidade e possibilidade de
criação de um banco de doadores de sangue para atender campanhas emergenciais e reposição de
estoque nos hospitais.
A ideia da criação desse banco de doadores surgiu da experiência vivida pelo Sr. Gilberto Francisco,
presidente do ROTARY CLUB Indaiatuba gestão 2013-2014. Um de seus familiares necessitou de uma
cirurgia de emergência quando constataram a falta de sangue nos estoques do Hemocentro local. A
família então passou a se mobilizar na tentativa de conseguir doadores compatíveis para que a cirurgia
pudesse acontecer. Ao final de todo o transtorno emocional passado pela família e com o sucesso da
cirurgia, o mesmo considerou necessária a criação de um cadastro que tornasse mais fácil a localização de
possíveis doadores.
Algum tempo depois, imbuído do desejo de formar um grupo de amigos doadores de sangue na cidade
conheceu o trabalho realizado pela GABRIEL nas ações e campanhas de incentivo à doação de órgãos,
tecidos, medula e sangue. Esse encontro uniu o seu desejo à expertise da organização nesse tema e a
parceria foi então concretizada.
A partir daí o desejo de criar um simples cadastro de amigos doadores transformou-se num cadastro
virtual de doadores de sangue regional com a elaboração de um programa com diversas ações, dentre
elas a sensibilização e conscientização junto à população sobre a importância da doação.
No final de 2013 as duas organizações contataram o Hemocentro da Unicamp para verificar a
viabilidade de se criar um posto fixo de coleta de sangue na cidade. Prontamente o Hemocentro
demonstrou seu interesse e realizou um estudo de viabilidade que já foi apresentado à Prefeitura e
Secretaria de Saúde da cidade pelo seu Diretor, Dr. Marcelo Addas Carvalho, no mês de fevereiro de
2014.
Atualmente as duas esferas do governo, estadual e municipal, estão em contato para que o convênio
possa ser firmado.
A parceria, segundo palavras do Dr. Marcelo Addas Carvalho, será pioneira pois trata-se da primeira
vez em que a sociedade civil se mobiliza para ajudar na criação e suporte para um serviço de
hemoterapia público.
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Para o sucesso da parceria caberá ao Hemocentro da UNICAMP a responsabilidade por todo o processo
de trabalho por meio de capacitação e treinamento de profissionais envolvidos, fornecimento de
equipamentos e insumos, processamento das bolsas coletadas e distribuição para os hospitais. Para a
Prefeitura, viabilizar o espaço físico e recursos humanos necessários. Ao ROTARY CLUB e GABRIEL, a
responsabilidade de divulgar, informar e mobilizar a população para garantir o número necessário para
que o serviço oferecido seja viável.

Hoje, o município coleta aproximadamente 125 bolsas mensais de sangue través das
campanhas mensais realizadas na FIEC I. Segundo o Hemocentro a cidade e região
possui capacidade de coletar 500 bolsas ao mês, o que certamente irá contribuir muito
para o equilibro da manutenção de estoques de sangue e derivados da região.

Análise Situacional
Milhares de pessoas ao ano necessitam receber transfusões de sangue no país. Inúmeros fatores são
responsáveis por isso, dentre elas os acidentes, cirurgias eletivas, atendimentos de emergências, etc. De
cada dez pessoas internadas, três irão precisar de transfusão de sangue.

“Cada vez mais a demanda por sangue aumenta nos hemocentros. O aumento de
30% no transplante de órgãos e o crescimento da população está entre os fatores que
fazem o país precisar cada vez mais de sangue para transfusão. São coletadas por ano
3,5 milhões de bolsas de sangue no Brasil, quando o ideal seria 5,7 milhões”.
Fonte: site http://www.bancodesangue.com.br de Caxias do Sul - RS.

No entanto, o brasileiro em geral, não possui o hábito de doar sangue e seus hemoderivados (plaqueta e
plasma) com frequência, costumando atender ao apelo de amigos e familiares e em situações específicas.
A falta de constância da doação no país se reflete nos baixos estoques nos hemocentros, principalmente
nos meses de férias, durante o inverno e vésperas de grandes feriados, justamente períodos onde é
registrado maior ocorrência de acidentes de trânsito.
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Justificativa
Em pesquisa realizada pela FATEC – Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba em
2014 a pedido da GABRIEL foram entrevistadas1.300 pessoas que responderam
16 perguntas sobre o tema. Destacamos 4 questões que representam a
necessidade de maior atenção nas ações voltadas ao tema. Dos entrevistados,
93% declararam ser importante doar sangue para salvar vidas, no entanto, 73%
afirmaram que nunca doaram sangue, 42% disseram não doar sangue por falta
de tempo e 83% consideram que seria importante a cidade possuir um posto fixo
de coleta de sangue.
Essas e as demais questões levantadas na pesquisa servirão de base para nortear as ações que este
projeto irá traçar como plano de ação.
Sabe-se que no Brasil, 1,9% da população é doadora de sangue. Mesmo estando este percentual dentro
do parâmetro da Organização Mundial de Saúde (OMS) – de 1% a 3% da população – o Ministério da
Saúde considera que é urgente e possível aumentar o número de brasileiros doadores. Se cada pessoa
doasse duas vezes ao ano, não faltaria sangue para transfusão no país.
Indaiatuba é hoje um dos principais fornecedores de sangue paro o Hemocentro da UNICAMP que por
sua vez tem observado a diminuição gradativa de procura, em virtude da demora que o doador enfrenta
nos dias específicos para a Doação na cidade. Isso acontece, pois as campanhas de coleta externas são
realizadas através de equipes reduzidas e número de macas insuficientes para atender a demanda,
fazendo com que o tempo de espera para a doação chegue a 4 horas. No procedimento normal, dentro
de uma unidade fixa, o tempo é de aproximadamente 50 minutos.
Através deste projeto espera-se também o crescimento do número de doadores cadastrados junto ao
REDOME – Registro de Doadores de Medula que irá beneficiar a fila de espera por transplante de
medula.
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SALVAR VIDAS

VOCÊ JÁ DOOU SANGUE

3% 4%

Sim
27%
Não
73%

Sim
Não

93%

Sim

Não

Não sei responder

POSTO DE COLETA DE SANGUE
EM INDAIATUBA

MOTIVOS PARA NÃO
DOAÇÃO
( ) Falta de interesse… 14%
( ) Falta de tempo

5
165

42%

( ) Não possuir o peso… 9% 107
( ) Alguma doença que… 15%
173
20%
( ) Medo de agulha
229

Página 4

4
491

3
2
1

71%
5
16%
193
4
8%
104
3
2%
25
2
3%
37
1

866

Campanhas
O dia 25 de novembro é o dia nacional do doador voluntá rio de sangue. A data foi
instituída no Bra sil em 30 de junho de 196 4, pelo decreto 53.98 8 e desde então tem sido
o marco para o incentivo à doação d e sangue no país.

O sangue não possui substituto. Então, a doação voluntária feita por um indivíduo
saudável é a única fonte para obtenção de sangue e seus componentes para uso em
pacientes que necessitam.
Fonte: http://www.einstein.br/Hospital/banco-de-sangue/transfusao-de-sangue

Objetivo Principal
O projeto SANGUE CIDADÃO tem por objetivo principal criar um banco de dados de doadores de
sangue que serão catalogados por tipo sanguíneo e estarão à disposição da população para atender
campanhas emergenciais ou de reposição de estoque.

Objetivos Secundários
Fidelizar doadores de sangue através de ferramentas de comunicação e informação. Dessa forma o
doador passará a ter familiaridade com as demais possibilidades de doação como de órgãos e tecidos,
medula, cordão umbilical, leite materno, etc.
Viabilizar a implantação de posto fixo de coleta de sangue através de parceria com Hemocentro da
Unicamp e Prefeitura Municipal de Indaiatuba.
Levar para as empresas e escolas informações que possibilitem sensibilizar, conscientizar e captar
potenciais doadores de sangue.

Público Alvo
O público alvo a ser considerado neste projeto pode ser dividido em:
1. População em geral, com ênfase na faixa etária de 16 a 69 anos para sensibilização e fidelização
como potenciais doadores de sangue dentro da comunidade acadêmica e empresas;
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2. Pacientes em tratamento de doenças que afetam a produção de sangue como leucemias, aplasia
medular, certos tipos de tumores, etc.
3. Pacientes que irão receber transplantes de órgãos;
4. Pacientes em atendimento de urgência e emergência;
5. Pacientes que estejam realizando qualquer tipo de cirurgia eletiva onde haja necessidade de reserva
de sangue. A ação também irá beneficiar diretamente hospitais locais que poderão recorrer ao Banco por
meio de solicitação à GABRIEL e ROTARY CLUB Indaiatuba.

Resultados obtidos
Desde setembro de 2013 foi disponibilizado no site www.gabriel.org.br formulário próprio para
cadastramento virtual de doadores de sangue dispostos a atender chamados emergenciais.

No período de setembro 2013 a junho de 2015 cerca de 1500 pessoas já estavam cadastradas na
região de Indaiatuba e São Paulo, com o seguinte quadro:

Quando
Por se tratar de mudança de conceito e hábitos o projeto deverá ser aplicado durante o decorrer do ano,
por meio de um plano de ação e planejamento estratégico.
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Onde
Escolas de ensino médio, faculdades, associações, empresas, entre outros.

Parceiros

Material de Divulgação/ Contrapar tida
Quantidade
1.000
5.000
100
1.000
100
1.000
100
10.000
5.000
5.000
2
-

Material a ser produzido
Adesivos 9 x 11 cm
Autorização para realização de exame de tipagem sanguínea
Bonés
Botons 4,5 cm
Camisetas
Cartão de Fidelização do Doador de Sangue 5,5 x 8,5 cm em PVC
Cartazes A3
Folhetos 10 X 21 cm
Folhetos 9 X 21cm fechado
Formulário on-line para cadastro
Informativos eletrônicos
Outdoor
Press release
Redes Sociais
Slide Mestre de apresentação durante Ciclo de Palestras
Hotsite

Master
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ouro

*

*
*
*
*
*
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Materiais de Divulgação
Camiseta

Adesivo 9x11cm

Folhetos
Parte Interna

Outdoor
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Parte Externa

Cartão Fidelização

Divulgação no Google AdWords
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Fotos do projeto em ação

Dia Na cion a l d o Doa d or – Polo Shopping

Dia Mu n d ial d o Rim – 1 5 /03 /1 4 – Polo Sh opp in g

F eir a Sa úd e e Bem E st a r Polo Sh op p ing
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