PROJETO DE CAMPANHA DOE SANGUE DOE VIDA
NATUREZA DO PROJETO: Responsabilidade Social
INTRODUÇÃO
A Rede Hemocentro da Paraíba é responsável por atender 40 hospitais, cobrindo
100% dos leitos do Sistema Único de Saúde além dos leitos de planos de saúde
cadastrados em todo o Estado. Para tanto, é composta por uma rede de dez hemonúcleos
distribuídos nos municípios de Guarabira, Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Patos,
Piancó, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Catolé do Rocha, além de um regional em
Campina Grande.
Neste sentido cabe ao Hemocentro o abastecimento de muitos hospitais,
havendo, portanto a necessidade de se manter os bancos de sangue abastecidos o que
demanda um nível alto de doações, sobretudo para atender a alta demanda
principalmente em determinadas épocas de festas populares.
Em razão da crescente demanda e na tentativa de suprir o seu estoque regulador
para abastecer hospitais públicos e privados de João Pessoa e do Estado, o Hemocentro
da Paraíba têm se mobilizado junto a demais órgãos e empresas públicas e privadas para
promover campanhas de doação de sangue.
A necessidade por mais doações de sangue do tipo RH negativo é uma das
preocupações da Rede Hemocentro da Paraíba, que também pede a ajuda dos doadores
para suprir seu estoque regulador.
Para ser doador, basta ter idade de 18 a 65 anos, estar com peso acima de 50 kg,
não estar fazendo uso de medicamento, não ter ingerido bebida alcoólica até 24 horas
antes da doação, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e estar gozando de
boa saúde, não ter colocado piercing ou feito tatuagem nos últimos 12 meses
Todo o material coletado passa por exames de sífilis, HIV, hepatite B e C, entre
outros que garantam a qualidade do sangue coletado. Cada bolsa coletada contém 450
mililitros de sangue fracionados, que podem salvar a vida de três pessoas simultâneas,
através da divisão do conteúdo em "hemocomponentes", como as "Plaquetas", "Plasma"
e "Concentrado de Hemácia”, cada um com sua indicação própria a determinado
paciente.

Compreendendo a problemática do Hemocentro diante da manutenção do
abastecimento dos bancos de sangue, bem como preocupadas com o despertar dentre os
acadêmicos da Graduação em Enfermagem e em Medicina da consciência e senso de
solidariedade, a FACENE/FAMENE desde 2007 vêm desenvolvendo a Campanha “Doe
sangue, doe vida” em parceria com o hemocentro da Paraíba.
OBJETIVOS
 Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância de doar sangue de
forma fidelizada (pelo menos duas vezes ao ano) e responsável;
 Sensibilizar a comunidade acadêmica para contribuir com o banco de dados do
Hemocentro para a doação de medula;
 Estimular o Trote Social;
 Contribuir para o abastecimento do banco de sangue do Hemocentro da Paraíba.
METODOLOGIA
Semestralmente, a FACENE/FAMENE realiza, em parceria com o Hemocentro
da Paraíba, campanha de incentivo a doação e coleta de sangue entre os discentes,
docentes e funcionários das Instituições, incentivando a adoção da referida campanha
pelos discentes do primeiro período dos cursos, como “trote solidário”.
A princípio desenvolve-se campanha de incentivo a doação de sangue a partir da
distribuição de material informativo disponibilizado pelo próprio Hemocentro da
Paraíba. E em data específica de cada início de semestre letivo, divulgada em calendário
das atividades complementares, um posto de coleta de sangue do Hemocentro se instala
em frente ao Centro de Vivência das Faculdades.
O pólo de doação é aberto a todos os membros da comunidade acadêmica. Na
ocasião, ainda são cadastrados doadores de medula óssea e os colaboradores recebem
informações sobre os procedimentos necessários, caso seja detectado algum problema
de saúde.
PÚBLICO-ALVO
Discentes, docentes e funcionários das FACENE/FAMENE
PARCEIRO
Hemocentro da Paraíba

RESCURSOS HUMANOS
Dois funcionários do Núcleo de Pesquisa e de Extensão Acadêmicas (NUPEA)
para divulgar a campanha e prestar informações sobre a doação, assim como dar apoio a
equipe do Hemocentro no dia da coleta.
RECURSOS MATERIAS
Unidade móvel equipada com os recursos necessários à coleta de sangue, lanhe
para os doadores e material informativo da campanha.
FINANCIAMENTO
Cabe ao Hemocentro da Paraíba a instalação da unidade móvel, e a oferta de
recursos humanos e materiais necessários a coleta e armazenamento do sangue, além da
disponibilização de material informativo;
Cabe a FACENE/FAMENE a confecção de material complementar e a
disponibilização de funcionários para a divulgação da campanha a nível interno e a
oferta de lanche para os doadores.

