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Carta do Presidente
Prezado(a) Municipalista,
A Confederação Nacional de Municípios (CNM), preocupada com o
desenvolvimento dos complexos processos da política de saúde, percebeu
as dificuldades e as oscilações que os bancos de sangue vivem em todo
país. Baseada nos valores e na responsabilidade social da entidade, decidimos abraçar a causa e auxiliar na qualificação do processo de doação de
sangue em todo o território nacional.
Após vários estudos, a CNM desenvolveu o projeto Rede de Municípios

Doadores. Seu principal objetivo é fortalecer a Política Nacional de Sangue,
Elementos e Hemoderivados e complementar o processo de comunicação
e interação entre hemocentros, doadores e gestores municipais. A conexão
direta entre esses três públicos-alvo tem como objetivo facilitar o processo

de estímulo à doação de sangue no país e aumentar os estoques das Unidades de Coleta localizadas no interior dos Estados.
A ideia principal é inserir também as prefeituras como Entes de fomento à doação de sangue com suas populações, de forma a ajudarem no fortalecimento de uma Rede Nacional de Sangue e Hemoderivados Integrada.
Desejamos que os gestores e gestoras municipais sejam destaques não só
por boas gestões fiscais e financeiras, mas também por ações humanitárias
e de responsabilidade social que ajudem a salvar vidas.
Boa leitura e uma excelente gestão!
Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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Apresentação
A Confederação Nacional de Municípios (CNM), preocupada com as
dificuldades e as oscilações que os bancos de sangue públicos vivem em todo país, decidiu desenvolver o projeto Rede de Municípios Doadores, como
uma estratégia-piloto que tem como objetivo geral contribuir para o aumento das doações de sangue no país por meio de um processo de comunicação e interação entre hemocentros, gestores(as) municipais e doadores(as).
A promoção da conexão desses três públicos-alvo (hemocentros, prefeituras e doadores), por meio de uma plataforma on-line e de um aplicativo

para celular, contribuirá para o estabelecimento de um fluxo mais eficaz de
divulgação e atendimento de demandas por sangue. As prefeituras acompanharão diretamente os alertas de baixo estoque emitidos pelos hemocentros
e Unidades de Coleta públicas e poderão auxiliar no transporte dos doadores
do seus respectivos Municípios para as cidades que necessitam de doações.
Com essa iniciativa, a CNM quer caminhar com os(as) prefeitos(as),
primeiras-damas e gestores(as) municipais de saúde e assistência social,
em busca de uma ação coordenada para incentivar a doação de sangue no
Brasil. É muito importante mobilizar as autoridades locais para que assumam
esse compromisso de incentivar a doação de sangue, se aproximando mais
dos hemocentros públicos e da população.
Os projetos que estimulam a doação de sangue convergem na medida em que podem contribuir para o planejamento das instituições públicas e
privadas, gestões municipais e cidadãos nas mudanças de comportamento
coletivo.
De maneira especial, este projeto pode ajudar a compreender melhor
o contexto geral da doação de sangue, na medida em que disponibiliza um
sistema on-line e um aplicativo para sistematizar o processo de transporte de
doadores dos Municípios até as Unidades de Coleta.
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Acreditamos que essa rede possa servir de referência para que outros
setores e instituições também sejam estimulados a desenvolver ações sociais
com as gestões locais. De um ponto de vista prático, os resultados dessas
ações no âmbito municipal se refletem muito mais na vida dos cidadãos e cidadãs desse país. Como a CNM se preocupa com os Municípios de pequeno e médio porte e compreende a escassez de Unidades de Coleta e Transfusão no interior dos Estados, estamos contribuindo para mobilizar gestores
e populações desses territórios para que ajudem a promover a estabilização
dos estoques de sangue nas Unidades de Coleta, sendo beneficiados por
sua própria ação.
Assim, a CNM espera que todas as ferramentas disponibilizadas aos
gestores por meio da Rede de Municípios Doadores possam atuar como um

gatilho na mudança do processo comportamental nos Municípios brasileiros, e
que esse novo processo de estímulo à doação de sangue e ao fortalecimento
dos hemocentros públicos seja uma ação regular de cidadãos e prefeituras.
Nesse primeiro momento, essa estratégia de trabalho será implementada no Estado de Goiás, em um projeto-piloto que buscará testar a eficácia
do aplicativo Rede de Municípios Doadores, o nível de interesse dos gestores
municipais de saúde e assistência social em auxiliar os processos de demanda dos hemocentros e a receptividade dos doadores e doadoras ao novo sistema. Após a verificação de resultados dessa iniciativa piloto e a realização
das adaptações pertinentes, pretende-se expandir o sistema para outras Unidades da Federação, até alcançar um sistema em nível nacional.
Essa ação concreta do movimento municipalista buscará atuar como um
motor de transformação na realidade da falta de sangue para quem precisa.

12
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1. Perfil da doação de
sangue no Brasil
Os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Hemorrede Pública
Nacional geralmente funcionam com os estoques de sangue no limite, apresentando dificuldades na manutenção dos estoques estratégicos e necessitando de mais doadores.
Atualmente, 1,8% da população brasileira entre 16 e 69 anos doa sangue. Embora o percentual esteja dentro dos parâmetros recomendados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), de que pelo menos 1% da população seja doadora de sangue, o Ministério da Saúde trabalha constantemente
para aumentar o índice. Não há substituto para o sangue, que pode ser utilizado para diversas finalidades, como tratamento de pessoas com doenças
crônicas (talassemia e doença falciforme), alguns tipos de câncer, transplante, cirurgias eletivas de grande porte, acidentes ou outras situações que necessitam de transfusão. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.
Especialistas consideram que uma taxa ideal seria entre 3% a 5% de
doadores por país, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos e de outras
nações desenvolvidas. No contexto da América Latina, um estudo realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), apontou que o Brasil, apesar de coletar o maior volume de sangue em termos absolutos, doa
proporcionalmente menos do que outros países da região, como Argentina,
Uruguai ou Cuba.
Outra particularidade apontada pelo estudo sobre a doação no Brasil
é que apenas 59,5% dos doadores são voluntários ou espontâneos, ou seja,
aqueles que doam com frequência, sem se importar com quem receberá o
sangue, uma proporção inferior à de Cuba (100%), Nicarágua (100%), Colômbia (84,3%) e Costa Rica (65,7%). O restante (40,4%) é formado por doa-
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dores de reposição, ou seja, aqueles que doam por razões pessoais (quando
um amigo ou parente precisa de sangue).

PRINCIPAIS LIMITADORES DA DOAÇÃO
DE SANGUE EM NOSSO PAÍS
Falta de conscientização da população

Acredita-se que o entendimento de que a doação de sangue é um ato
“social e contínuo” ainda não está totalmente presente na mentalidade
dos brasileiros e brasileiras. É preciso um esforço educacional em es-

colas e por meio de campanhas públicas para garantir que as pessoas
entendam a necessidade e se disponham a doar sangue regularmente.
Estigma

A doação de sangue no Brasil ainda é cercada de “mitos”. Há pessoas

que acreditam que se doarem uma vez, vão ter de doar sempre. Outras

acham que doar sangue engorda. Existem ainda aquelas que temem

contrair alguma doença infecciosa durante a coleta. É preciso desfazer esses mitos e informar a população sobre os benefícios da doação.
Deficiência estrutural

Muitos hospitais, principalmente no Nordeste, não tem a chamada “agência transfusional”, espécie de filial dos hemocentros dentro dos centros

médicos. Cabe a ela gerenciar o estoque das bolsas de sangue e for-

necer assessoria técnica. Quando não existem essas agências, que funcionam como uma comunicação entre o hemocentro e o hospital, pode
haver muita perda de material por falta de informações logísticas sobre

pacientes que já morreram, entre outros aspectos. Não há recursos para
investir em agências transfusionais na maioria dos hospitais.

14
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Locomoção do doador até o centro de doação

A maioria dos hemocentros do país, que tendem a estar centralizados

nas capitais, tem poucas unidades móveis capazes de fazer a coleta
com potenciais doadores de Municípios do interior.
Normas e proibições

Algumas proibições para doação de sangue são polêmicas no Brasil,

sendo consideradas um entrave ao aumento no número de doações no
país. Um veto polêmico envolve homens que se relacionaram sexualmente com outros homens no período de 12 meses anteriores à coleta.
Para ativistas de direitos LGBT, a norma é “discriminatória”.
Ausência de informações para doadores potenciais

Os potenciais doadores de sangue, assim como os usuários do SUS,
enfrentam uma ausência de referências quanto às informações sobre

doações, principalmente porque a estruturação das redes é organizada em nível estadual, com hemocentros coordenadores instalados nor-

malmente nas capitais. Em alguns casos, esses centros não possuem
sites institucionais, dificultando a comunicação da demanda de sangue
e da chamada à doação. Faltam informações também sobre os parâmetros que tornam apta uma pessoa a doar. Esse vazio de informações

tem relação direta com a qualificação dos processos de captação de
doadores e sangue.

Ausência de Hemocentros, Unidades de Coleta e Agências Transfusionais no interior dos Estados

No Brasil, os hemocentros tendem a estar concentrados nas capitais, o

que dificulta todo o procedimento de coleta de sangue, processamen-

to, distribuição e transfusão. A maioria dos Municípios não possuem, ao
menos, Unidades de Coleta e Transfusão, inviabilizando a população
dos interiores a efetuar a doação.
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2. Responsabilidade social

As dimensões sociais e de saúde ao se doar sangue representam a
tomada de consciência de uma sociedade que tem por obrigação saber e
atender à demanda por transfusão de uma forma universal. A consciência
quanto à doação de sangue não deve ser associada apenas a um ato de
solidariedade, mas sim a um ato de cidadania e de responsabilidade social.
O volume de 450 ml de sangue armazenado em cada bolsa pode salvar até quatro vidas e ainda levar esperança a pacientes que dependem das
transfusões para viver. Vale ressaltar que a doação de sangue dura cerca de
uma hora e não traz riscos à saúde.

16
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3. Condições básicas
para doar sangue
A seguir estão listados os requisitos básicos e alguns dos principais
impedimentos para doação de sangue. Entretanto, essa lista não esgota os
motivos que impedem uma doação, de forma que outras informações prestadas pelo doador durante a triagem clínica serão consideradas para definir
se está apto ou não para doar sangue.

¡¡ Estar em boas condições de saúde (o hemocentro
fará uma avaliação médica).

¡¡ Não estar usando medicamentos.

¡¡ Ter acima de 1,50 m de altura.
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¡¡ Ter entre 16 e 69 anos de idade:
- 16 e 17 anos somente com autorização do responsável legal;
- idoso deve ter iniciado a doação de sangue antes
dos 60 anos;
- candidatos à doação de sangue não poderão levar menores de 12 anos no dia da doação.
¡¡ Apresentar documento oficial com foto (carteira de
identidade, carteira de trabalho profissional, habilitação ou passaporte).

¡¡ Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à
doação.

¡¡ Não realizar exercícios físicos ou ingerir bebidas
alcoólicas 12 horas antes da doação.

¡¡ Caso tenha colocado piercing, feito tatuagem ou
maquiagem definitiva, será necessário aguardar
12 meses para realizar a doação.

18
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¡¡ Caso tenha realizado endoscopia ou outros exames invasivos, aguardar 6 meses.

¡¡ Evitar fumar 2 horas antes e depois da doação.

QUEM NÃO PODE DOAR SANGUE
¡¡ Portadores de doenças infectocontagiosas: HIV, sífilis, Chagas,
malária, hepatites B e C.
¡¡ Parceiros sexuais de pessoas infectadas pelo HIV-Aids.
¡¡ Pessoas com múltiplos parceiros sexuais, pessoas que mantiveram relação sexual sem o uso de preservativo nos últimos 12
meses.
¡¡ Usuários de drogas injetáveis.
¡¡ Mulheres grávidas, amamentando (nos primeiros 12 meses) ou
que tiveram aborto nos últimos 3 meses.
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DE QUANTO EM QUANTO TEMPO DOAR

Homens:

a cada 60 dias (até 4 doações por ano).

Mulheres:

a cada 90 dias (até 3 doações por ano).

TIPOS DE SANGUE

Imagem: internet.

Tipo A – tem proteína A e anticorpos à proteína B.
Tipo B – tem proteína B e anticorpos à proteína A.
Tipo AB – tem as proteínas A e B, mas nenhum dos anticorpos.
Tipo O – não tem proteínas, mas tem ambos os anticorpos.

20
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FATOR RH
O fator Rh determina se o tipo de sangue é positivo ou negativo e influencia na compatibilidade sanguínea entre as pessoas.
Sangue positivo (+): podem receber de pessoas com qualquer Rh (+

ou -), mas só podem doar para outras com sangue positivo.

Sangue negativo (-): pode doar para pessoas com sangue positivo ou

negativo, mas só podem receber negativo.

TABELA DE COMPATIBILIDADE SANGUÍNEA
PARA DOADORES(AS)
A tabela a seguir mostra para quem se pode doar sangue e de quem
se pode receber.
Pode doar para:

Pode receber doação de:

Sangue tipo A+

AB+ e A+

A+, A-, O+ e O-

Sangue tipo A-

A+, A-, AB+ e AB-

A- e O-

Sangue tipo B+

B+ e AB+

B+,B-, O+ e O-

Sangue tipo B-

B+, B-, AB+ e AB-

B- e O-

Sangue tipo AB+

AB+

A+, B+, O+, AB+, A-,
B-, O- e AB- (todos)

Sangue tipo AB-

AB+ e AB-

A-, B-, O- e AB-

Sangue tipo O+

A+, B+, O+ e AB+

O+ e O-

Sangue tipo O-

A+, B+, O+, AB+, A-,
B-, O- e AB- (todos)

O-
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4. Entenda como
funciona a Rede de
Municípios Doadores
1ª ETAPA – O PAPEL DO HEMOCENTRO/
UNIDADE DE COLETA
¡¡ Cadastrar-se no sistema.
¡¡ Emitir alertas de baixo estoque de sangue para as prefeituras.
¡¡ Aceitar agendamento de transportes solidários dos Municípios.
¡¡ Receber os(as) novos(as) doadores(as) e efetuar as coletas.

2ª ETAPA – O PAPEL DA PREFEITURA
¡¡ Cadastrar-se no sistema.
¡¡ Receber os alertas de baixo estoque de sangue.
¡¡ Agendar transportes solidários para doadores(as).
¡¡ Confirmar disponibilidade da Unidade de Coleta.
¡¡ Emitir alerta para doadores(as) do seu Município.
¡¡ Transportar doadores(as) até a Unidade de Coleta.

3ª ETAPA – O PAPEL DO(A) DOADOR(A)
¡¡ Cadastrar-se no sistema.
¡¡ Verificar se está apto a doar sangue.
¡¡ Atender aos chamados de doação emitidos pela prefeitura.
¡¡ Comparecer na saída do transporte solidário marcado.
¡¡ Realizar a doação de sangue na Unidade de Coleta.
¡¡ Avaliar o processo de doação no sistema.
¡¡ Divulgar essa iniciativa para amigos e familiares.

22
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5. Manuais de uso
do sistema
GUIA PARA AS UNIDADES DE COLETA

1. Cadastre seu e-mail e senha
Após cadastrar, você receberá um e-mail
de validação. Acesse sua caixa postal e clique no link de validação recebido.

2. Faça seu login
Após validar o seu e-mail de cadastro,
retorne ao sistema e faça o Log in com
seus dados.

3. Selecione o seu perfil de usuário
Selecione o perfil “Unidades de Coleta”.
Obs.: este mesmo e-mail não poderá ser
usado para outro perfil de usuário.

4. Complete seu cadastro
Para poder usar o sistema, preencha todos
os dados do formulário. Cadastre uma foto
da Unidade e os contatos.

5. Pronto! Você já está apto a usar.
A partir daqui você já pode utilizar o sistema normalmente. O login é automático
e a sessão continuará aberta.

6. Atualize seu estoque
Toque no menu ( ) e escolha a opção
“Estoque”. Depois, clique em cada tipo
sanguíneo e escolha entre Baixo e Crítico.

7. Dispare um alerta
Selecione um tipo sanguíneo e dispare
um alerta para todas as prefeituras cadastradas da sua rede.

8. Autorize a prefeitura
Quando alguma prefeitura aceitar seu
convite para doar, você precisará aceitar
e receber este transporte.

9. Pronto! Explore mais o sistema
Agora é aguardar a visita do transporte da
Prefeitura. Enquanto isso, conheça outras
telas do sistema no menu ( ).

24
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GUIA PARA AS PREFEITURAS

1. Cadastre seu e-mail e senha
Após cadastrar, você receberá um e-mail
de validação. Acesse sua caixa postal e clique no link de validação recebido.

2. Faça seu login
Após validar o seu e-mail de cadastro,
retorne ao sistema e faça o Log in com
seus dados.

3. Selecione o seu perfil de usuário
Selecione o perfil “Prefeitura”. Obs.: este
mesmo e-mail não poderá ser usado para
outro perfil de Doador(a).

4. Complete seu cadastro
Para poder usar o sistema, preencha todos os dados do formulário, inclusive os
da “Madrinha” ou “Padrinho”. Algumas informações são automáticas pelo sistema da CNM.

5. Pronto! Você já está apto a usar.
A partir daqui você já pode utilizar o sistema normalmente. O login é automático
e a sessão continuará aberta.

6. Verifique os alertas da sua Unidade
Toque no menu ( ) e escolha a opção
“Alertas”. Será exibido uma listagem dos
alertas recebidos. Selecione qual deseja atender.

7. Crie um transporte solidário
Agende um transporte e submeta à aprovação de viabilidade da Unidade de Coleta. Aguarde a resposta via e-mail e app.

8. Avise seus doadores
Após aceite da Unidade de Coleta, emita
um alerta para seus doadores. Você receberá confirmação quando eles aceitarem.

9. Pronto! Explore mais o sistema
Agora é só realizar o transporte solidário até a Unidade de Coleta. Enquanto
isso, conheça outras telas do sistema no
menu ( ).
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GUIA PARA OS DOADORES

1. Cadastre seu e-mail e senha
Após cadastrar, você receberá um e-mail
de validação. Acesse sua caixa postal e clique no link de validação recebido.

2. Faça seu login
Após validar o seu e-mail de cadastro,
retorne ao sistema e faça o Log in com
seus dados.

3. Selecione o seu perfil de usuário
Selecione o perfil “Doador(a) / Cidadão(ã)”.
Obs.: este mesmo e-mail não poderá ser
usado para outro perfil de Doador(a).

4. Complete seu cadastro
Para poder usar o sistema, preencha todos
os dados do formulário e insira uma foto sua.

5. Pronto! Você já está apto a usar.
A partir daqui você já poderá receber alertas de baixo estoque da sua prefeitura e da
Unidade de Coleta da sua rede.

6. Atenda os alertas
Toque no menu ( ) e escolha a opção
“Alertas”. Depois, clique no transporte solidário disponibilizado pela sua Prefeitura.

7. Faça a pré-triagem
Para ser um doador(a) em potencial, você
precisa atender 5 requisitos. Responda as
perguntas e avance.

8. Pronto! Doe sangue e salve vidas
Agora você deve comparecer na data e
horário indicado para participar do transporte até a Unidade de Coleta.

9. Avalie a sua doação
Após a doação, não se esqueça de avaliar
a Unidade de Coleta. É muito importante
para que a Unidade mantenha a qualidade do atendimento.

26
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6. Dúvidas e
esclarecimentos
66Prefeituras

aa Como a minha prefeitura pode fazer parte da Rede de Municípios
Doadores?

`` Primeiro verifique com a Área de Saúde da CNM se o seu Estado já está
fazendo parte desse projeto. Se o sistema já estiver ativo na sua região,

basta fazer o download do aplicativo Rede de Municípios Doadores no

seu celular (disponível na loja de aplicativos da Apple e Android) ou acessar o website www.doadores.cnm.org.br e cadastrar a sua prefeitura.

aa Qualquer Município poderá participar da Rede de Municípios
Doadores?

`` Não, somente Municípios filiados à Confederação Nacional de Municípios e presentes em regiões onde o sistema já esteja ativo.

aa Quais as principais responsabilidades dos Municípios nessa rede?
`` ¡¡ Cadastrar-se no sistema.

¡¡ Nomear um(a) servidor(a) da prefeitura para ficar responsável pelo
sistema.

¡¡ Auxiliar a CNM na mobilização de possíveis doadores de sangue.

¡¡ Acompanhar notificações de baixo estoque de sangue emitidas pelas
Unidades de Coleta.

¡¡ Organizar um transporte para os(as) doadores(as) do seu Município.

¡¡ Informar a Unidade de Coleta, por meio do sistema, sobre data e horário marcados.
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¡¡ Disparar alerta para doadores, por meio do sistema, informando sobre o transporte agendado.
¡¡ Levar os(as) doadores(as) do seu Município para a Unidade de Coleta da sua região no dia e horário marcados.

aa Como tenho acesso ao código de validação para o cadastro da
prefeitura?

`` É necessário entrar em contato com a CNM pelo e-mail doadores@cnm.
org.br ou pelo telefone (61) 2101-6005 e fazer a solicitação. É possível

também visitar a sede da Confederação em Brasília e receber pré-atendimento personalizado.

aa Qual área da prefeitura pode ficar responsável por administrar o
sistema?

`` Cabe ao gestor ou gestora municipal definir qual a secretaria e qual o(a)

servidor(a) de referência que ficará com o login e a senha do sistema
para administrá-lo. Aconselhamos alocar esse trabalho nas Secretarias
de Saúde ou Assistência Social.

aa O que o(a) servidor(a) de referência responsável pela rede terá que
fazer?

`` Essa pessoa, preferencialmente um(a) servidor(a) municipal, receberá
os alertas de baixo estoque de sangue emitidos pela Unidade de Coleta
de sua região. Entre suas responsabilidades estão:
¡¡ ficar atento(a) às notificações emitidas pelas Unidades de Coleta por
meio do aplicativo;
¡¡ programar transporte para doadores(as) do Município;
¡¡ avisar a Unidade de Coleta sobre o dia e o horário que esse transporte sairá (por meio do sistema);
¡¡ após o aceite da Unidade, será preciso enviar um alerta para os(as)
doadores(as) do seu Município que estão cadastrados(as);
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¡¡

monitorar a saída do transporte no dia e horário marcado.

aa Quem são as “madrinhas” da Rede de Municípios Doadores e qual
a sua participação no sistema?

`` A CNM está convidando as primeiras-damas e prefeitas dos Municípios
para aderirem a essa campanha pelo aumento da doação de sangue
no país e se tornarem as madrinhas da Rede de Municípios Doadores.
Seu papel será monitorar todo o trabalho que estará sendo realizado,
zelando pelo bom funcionamento do projeto em sua cidade, bem como
auxiliar na nomeação do(a) servidor(a) de referência, cujas responsabilidades estão na questão anterior. No caso de cidades onde a prefeita
seja mulher e não exista uma primeira-dama, sugerimos que a gestora
nomeie alguém de sua confiança para ser a madrinha e ficar responsável pelo monitoramento do trabalho desenvolvido pelo(a) servidor(a) de
referência responsável pelo sistema.

aa É possível alterar a madrinha do projeto e o(a) servidor(a) de
referência?

`` Sim, com o login e a senha do sistema em mãos é possível acessar o
cadastro e alterar os dados da madrinha e/ou da pessoa de referência.

aa E se mudar a gestão do Município e a prefeitura ficar sem o login e
a senha para acessar o sistema?

`` A equipe da nova gestão poderá entrar em contato com a CNM e requi-

sitar um novo cadastro para o Município, pelo e-mail doadores@cnm.org.
br ou do telefone (61) 2101-6005.

aa Qual o papel da prefeitura na mobilização dos cidadãos(ãs) e servidores(as) para uso do sistema e/ou aplicativo da rede?

`` A CNM realizará a articulação de ações com as assessorias de ComuRede de Municípios Doadores
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nicação dos Municípios participantes da rede, dispondo de materiais
informativos e mídias sociais para divulgação do projeto e adesão dos
munícipes. É fundamental o empenho da gestão municipal para a publicidade do sistema e conhecimento da população para uso dessa ferramenta que salva vidas.

aa Meu Município não tem como transportar doadores(as) até a Unidade de Coleta mais próxima. Posso ajudar de outra forma?

`` Caso seu Município não tenha condições de transportar os doadores,

é necessário entrar em contato com o hemocentro coordenador do seu
Estado e verificar a possibilidade de realizar a campanha de doação de
sangue por meio do recebimento de unidade móvel do hemocentro na
sua cidade. Faça o agendamento da unidade móvel e propicie acesso
de seus cidadãos à doação. Outra forma de contribuir é pela mobilização da população do seu Município, estimulando o uso do aplicativo da
rede (ver questão 1) para terem acesso direto às notificações de baixo
estoque de sangue. É muito importante que a prefeitura ajude a sensibilizar e conscientizar a população para doar sangue e salvar vidas.

aa A CNM financiará o transporte de doadores a ser realizado pelas
prefeituras?

`` Não, a CNM fornece gratuitamente o sistema (www.doadores.cnm.org.
br) e o aplicativo de celular para os Municípios aderirem à rede. É res-

ponsabilidade do(a) gestor(a) municipal providenciar um veículo da prefeitura para servir como transporte de doadores(as).

aa A CNM vai ajudar na compra de ambulâncias e transporte sanitário?
`` Não, a CNM pode orientar os Municípios sobre como adquirir ambulâncias e transportes sanitários com outros níveis de governo. A CNM não
tem competência para propiciar a aquisição.
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aa O que o Município vai ganhar com essa ação?
`` Para os Municípios que já transportam doadores normalmente, será possível sistematizar todo o processo de mobilização e transporte em um
sistema informatizado, possibilitando analisar os dados e o quantitativo
de pessoas direcionadas à Unidade de Coleta, planejando novas ações.
Já os Municípios que nunca executaram e/ou incentivaram a doação de
sangue terão a oportunidade de realizar a doação de reposição. Muitos
Municípios utilizam o sangue de uma determinada Unidade de Coleta,
porém não repõem o sangue usado para manutenção dos estoques.
Além disso, o estímulo à doação de sangue possui papel fundamental no exercício da responsabilidade social e da boa governança, pois
demonstra solidariedade e compromisso do(a) gestor(a) de investir em
ações benéficas à população.

aa Se existe uma Unidade de Coleta no meu Município, eu preciso participar da rede e me cadastrar no sistema?

`` Sim. A Unidade de Coleta irá notificar todos os Municípios da sua região
para mobilizar doadores e estabilizar os estoques de sangue. Se ela es-

tá localizada no seu Município, sua prefeitura sempre ficará ciente dos
alertas de baixo estoque de sangue emitidos, podendo ajudar na mobilização de doadores locais pelo sistema ou por outros meios de comunicação utilizados.

aa O Município vai receber alertas de baixo estoque de sangue de todas
as Unidades de Coleta do Estado ou apenas da sua região?

`` O Município somente receberá a notificação da Unidade de Coleta da

sua região, definida pelo Hemocentro Coordenador, ou seja, daquela
que está mais próxima da sua prefeitura.
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aa Quem vai definir a região de cobertura de cada Unidade de Coleta?
`` Quem define quais os Municípios que atenderão cada Unidade de Coleta
existente no Estado é o hemocentro coordenador estadual, geralmente
sediado na capital. Essa regionalização será feita por meio do sistema,
que alertará qual a sua Unidade de Coleta.

aa Estamos acostumados a enviar nossos doadores para o hemocentro
da capital, pois temos constantemente carros que vão para lá. Posso me cadastrar como da região da capital, em vez de me cadastrar
junto à Unidade de Coleta da minha região?

`` O Hemocentro Coordenador do Estado é quem delimitará a região que
abarcará cada Unidade de Coleta. Caso não pretenda participar da sua
região, entre em contato com o hemocentro coordenador e peça para
que o seu Município seja inserido na região de interesse.

aa Não temos celulares da prefeitura. Como podemos participar da rede e receber as notificações da Unidade de Coleta?

`` O sistema da Rede de Municípios Doadores pode ser acessado tam-

bém pelo site www.doadores.cnm.org.br. O cadastro poderá ser realizado também pelo site e todas as notificações serão direcionadas ao
e-mail de cadastro.

aa Tenho transporte disponível na Secretaria de Educação do Municí-

pio, posso usá-lo para transportar os(as) doadores(as) até a Unidade de Coleta?

`` Sugerimos que o transporte a ser utilizado para o deslocamento dos(as)
doadores(as) seja um veículo cadastrado na secretaria municipal que fi-

cará responsável por administrar o sistema da Rede de Municípios Doadores. É essencial que este veículo seja da prefeitura municipal e com
todos os requisitos necessários para o transporte seguro das pessoas
que serão levadas até a Unidade de Coleta para doar sangue. A CNM
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não orienta a utilização de veículos de diversas secretarias do Município,
uma vez que todos são adquiridas com objetivos específicos de uso, podendo caracterizar desvio de finalidade.

aa Quais os critérios que devo observar para o pleno funcionamento do
veículo e transporte dos doadores com segurança?

`` São necessários alguns cuidados quanto às condições do transporte utilizado. Atentar para documentos, licenciamento e seguros válidos, revisão e manutenção mecânica em dia, pneus, limpeza regular, escolha de
profissionais responsáveis para conduzir o veículo e que possuam Carteira Nacional de Habilitação válida e para o tipo de automóvel disponível.

66Hemocentros e Unidades de Coleta

aa Qual profissional ficará responsável por cadastrar a Unidade de Coleta na Rede de Municípios Doadores?

`` A escolha do profissional fica a critério do coordenador da Unidade de

Coleta ou hemocentro. Sugerimos que sejam profissionais do setor de
captação.

aa Quem define os Municípios participantes da hemorrede de cada Unidade de Coleta?

`` O hemocentro coordenador estadual é responsável por definir, incluir e
alterar a rede de cada Unidade de Coleta do Estado por meio do sistema da rede.

aa Qual o papel da Unidade de Coleta no sistema da Rede de Municípios
Doadores?

`` A Unidade de Coleta é responsável por emitir os alertas de baixo estoque

de sangue aos Municípios da sua rede de atuação. Como segunda opção,
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existe a possibilidade de emitir alertas diretamente aos(às) doadores(as).
Além disso, a unidade deverá ficar atenta às solicitações de transporte
de doadores(as) enviadas pelas prefeituras e verificar a disponibilidade
de recebê-los na data e horário proposto por cada Município.

aa Existe uma quantidade limite de alertas que a Unidade de Coleta pode emitir por dia?

`` Para cada tipo de sangue poderá ser emitido um alerta a cada sete dias.
Ou seja, se foi emitido um alerta de estoque crítico ou baixo de determi-

nado tipo sanguíneo em um dia, o mesmo alerta só poderá ser emitido
após 7 dias. Mas se surgir um alerta de outro tipo sanguíneo, o mesmo
poderá ser emitido no mesmo dia.

aa Podemos entrar em contato telefônico com as prefeituras para combinar as datas dos transportes?

`` As Unidades de Coleta receberão a solicitação de recebimento de doa-

dores por parte dos Municípios por meio do sistema do aplicativo. A aceitação ou rejeição do transporte deverá ser realizada também por meio
do sistema. Se surgirem dúvidas adicionais, unidades e prefeituras poderão estabelecer contato telefônico.

aa E se a Unidade de Coleta teve algum problema e não pode mais recep-

cionar os doadores no dia e horário combinados com uma prefeitura?

`` É possível cancelar o transporte agendado por meio do aplicativo. No

entanto, sugerimos à Unidade de Coleta entrar em contato com o responsável pelo sistema na prefeitura e reforçar a mensagem de cancelamento da agenda em tempo hábil para a comunicação dos doadores e
para o reagendamento.

aa A Unidade de Coleta terá também o papel de mobilizar doadores(as)
para se cadastrarem no sistema?
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`` Sim, as unidades e hemocentros receberão da CNM materiais de divulgação da Rede de Municípios Doadores para disponibilizar a todas as pes-

soas que frequentam seus espaços de doação. É muito importante sensibilizar e conscientizar a maior quantidade possível de doadores(as) para
aderirem à rede e participarem do sistema.

aa É possível acessar o perfil completo com informações dos(as) doadores(as) da rede da minha Unidade de Coleta por meio do aplicativo?

`` Sim, o aplicativo possibilita a visualização do perfil de todas as pessoas
cadastradas como doadoras na sua região de atuação.

aa Como posso entrar em contato com os doadores ou com o responsável pela rede nos Municípios?

`` O aplicativo dispõe de uma ferramenta de bate-papo via mensagens para
contato com as prefeituras e com os(as) doadores(as).

aa Como a Unidade de Coleta pode ter acesso às avaliações dos doadores respondidas no aplicativo?

`` É necessário solicitar informações através do e-mail doadores@cnm.org.br.
66Doadores(as)

aa Por que devo participar da Rede de Municípios Doadores?
`` A doação de sangue é um ato de amor e de solidariedade ao próximo com
o objetivo de salvar vidas e deve ser voluntária, anônima, altruísta e não re-

munerada. Deve ser mantida em sigilo qualquer informação sobre doadores
e receptores, antes, durante e após o processo de doação. Esse ato traz
embutido não só um caráter de boa ação, mas sim de obrigação social.
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aa Qual o meu papel como doador(a) na Rede de Municípios Doadores?
`` O seu papel como doador(a) é o mais importante para o sucesso dessa
iniciativa. Atenção à sua forma de participação:

¡¡ fazer o download do aplicativo disponível nas lojas virtuais da Apple ou
Android;

¡¡ cadastrar-se no sistema como doador(a);
¡¡ ficar alerta às notificações de agendamento de transporte de doadores
para Unidades de Coleta emitidas por sua prefeitura;
¡¡ aceitar ou rejeitar a participação no transporte agendado pela prefeitura
do seu Município;
¡¡ em caso de aceite, comparecer no local, data e horário informados;
¡¡ receber alertas diretos da Unidade de Coleta da sua região;
¡¡ em caso da sua prefeitura não agendar um transporte, poderá atender ao
chamado de forma individual e independente.

aa Preciso acessar o aplicativo com regularidade?
`` Após o primeiro cadastro, é necessário manter seus dados sempre atualizados. Toda vez que atender a um chamado de transporte de doadores(as) e realizar uma doação de sangue por meio do sistema da rede,
você deverá acessar o aplicativo e preencher o questionário de avaliação disponível. Automaticamente, o sistema irá calcular e notificar a
data a partir do qual estará apto(a) a realizar uma nova doação.

aa Sou obrigado(a) a aceitar todas as notificações de transporte de doadores(as) que recebo da minha prefeitura?

`` Não. Você poderá avaliar a sua disponibilidade para a data agendada e

aceitar ou rejeitar a notificação de transporte emitida pela prefeitura. O sistema somente enviará notificações para o seu cadastro nos períodos em
que você estiver apto(a) a doar sangue.
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aa Não posso atender ao chamado da prefeitura e da Unidade de Coleta. Posso divulgar o alerta de baixo estoque de sangue nas minhas
redes sociais para que outras pessoas ajudem?

`` Sim. No aplicativo existe um link específico que possibilita o compartilhamento de alertas em redes sociais.

aa O aplicativo ocupa muito espaço no meu celular?
`` Não, o aplicativo é muito leve, ocupa somente 5,68 MB de espaço.
aa O uso do aplicativo tem algum custo?
`` Não. O sistema é disponibilizado pela CNM de forma totalmente gratuita.
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7. Como acessar a Rede de
Municípios Doadores
PELA LOJA DE APLICATIVOS DA APPLE:
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PELA LOJA DE APLICATIVOS ANDROID:
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PELA PÁGINA DO PROJETO NA INTERNET:

www.doadores.cnm.org.br
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