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Apresentação
Já se passaram três anos desde que o Instituto de Desenvolvi-

mento Tecnológico e Humano (Idtech) assumiu a gestão da Rede Estadual 
de Hemocentros – Rede Hemo. Desde o início, já foram muitos desafios 
e aprendizados, e apesar da pandemia do novo coronavírus, a instituição 
tem alcançado o objetivo, que é não apenas gerir, mas também melhorar o 
sistema, aperfeiçoar processos e alcançar o nível máximo em excelência no 
atendimento à população do Estado de Goiás. 

A Rede Hemo, mesmo diante das dificuldades, conseguiu atingir 
98% da meta em coletas de sangue estipulada para 2021. Foram 45.623 
coletas realizadas no ano, diante a uma meta de 46.560. Com isso, a produ-
ção de hemocomponentes foi de 108.927 unidades, um aumento de 8% em 
relação a 2020. Na outra ponta do processo, foram realizadas 15.290 con-
sultas ambulatoriais e 1.688 internações na unidade de atendimento dia.

Uma das metas que a Rede Hemo tinha para 2021 e que cumpriu, 
foi a entrega e inauguração do novo prédio do Hemocentro Coordenador 
Prof. Nion Albernaz. A obra teve o investimento de R$ 9,3 milhões, com a 
área construída triplicada, passando de 1.995 para 5.750 metros quadra-
dos. Com a ampliação da unidade, foi possível instalar o dobro de poltronas 
para a captação de sangue e plaquetas por aférese. Agora, são 12 novas 
cadeiras para a coleta convencional e outras quatro para coleta por aférese, 
que estão em uma sala exclusiva. A Unidade de Coleta e Transfusão de Iporá 
também foi entregue em 2021, e atende cerca de 22 municípios na região. 
Desde novembro de 2018, a Rede Hemo já realizou intervenções da ordem 
de reforma, revitalizações e ampliações nas unidades de Ceres, Porangatu, 
Formosa, e Quirinópolis. 

Em dia 25 de novembro de 2021, data em que é celebrado o Dia 
Nacional do Doador de Sangue, o Hemocentro Coordenador recebeu a cer-
tificação ONA nível 2. Com este resultado, o Hemocentro Estadual passou a 
ser o primeiro banco de sangue público, 100% SUS, acreditado do país. Nas 
próximas páginas será possível ver tudo o que tem sido realizado na Rede 
Estadual de Hemocentros – Rede Hemo. Tenha uma boa leitura!
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Nestes últimos anos, desde que o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) assumiu a administração da Rede Estadual 
de Hemocentros – Rede Hemo, podemos notar as melhorias na adminis-
tração, nos fluxos e processos de todas as unidades do Estado de Goiás. 
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, que afastou os doadores, 
conseguimos abastecer.

Além disso, considero a inauguração da ampliação do Hemocentro 
Coordenador Prof. Nion Albernaz um dos principais feitos de 2021. O novo 
Hemocentro é uma grande conquista dos goianos, uma nova estrutura, que 
não posso falar que é uma reforma, pois nós ampliamos em 65% a capacida-
de geral de atendimentos. Entregamos, também, equipamentos de ponta, e 
uma equipe bem preparada, que vai acolher melhor os doadores e pacientes 
que fazem tratamento na unidade. 

Se a inauguração do Hemocentro Coordenador foi um dos princi-
pais feitos de 2021, a conquista da certificação ONA nível 2 seria o ápice. 
Esse título significa um passo a diante, que a cultura da melhoria contínua 
de processos já começou a trafegar nos corredores dessa unidade. Fazer 
todas as frentes de trabalho compreenderem o seu papel é muito difícil, 
mas quando elas entendem, elas fazem coisas magníficas como temos 
visto no Hemocentro. 

Como um dos pilares da gestão em saúde do governo Ronaldo Caia-
do é a regionalização, estamos também aprimorando as unidades da Rede 
Hemo no interior de Goiás. Inauguramos em dezembro a Unidade de Coleta 
e Transfusão da cidade de Iporá, que ampliou sua capacidade de atendimen-
to, podendo atender até três pessoas de forma simultânea. As reformas das 
unidades do interior fazem com que aumente o fornecimento de hemocom-
ponentes para as demais unidades de saúde estaduais. 

Os resultados de 2021, apesar de ainda estarmos em meio a uma 
pandemia foram positivos. A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
conseguiu atingir 98% da meta em coletas de sangue estipulada para o ano. 
Estamos no caminho certo. E tenho certeza que 2022 será ainda melhor!

Ismael Alexandrino Júnior
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Considero a inauguração 
da ampliação do Hemocentro 
Coordenador Prof. Nion Alber-
naz um dos principais feitos de 
2021. Se a inauguração do He-
mocentro Coordenador foi um 
dos principais feitos de 2021, a 
conquista da certificação ONA 
nível 2 seria o ápice.

Palavra do Secretário
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Podemos considerar que o ano de 2021 foram de várias conquistas 
para a Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo. Mesmo com um ce-
nário ainda de pandemia, advinda do novo coronavírus, com o esforço das 
unidades e das equipes, foi possível atingir 98% da meta em coletas de san-
gue estipulada para o ano. Foram 45.623 coletas realizadas no ano, diante 
a uma meta de 46.560. 

Com isso, a produção de hemocomponentes foi de 108.927 unida-
des, um aumento de 8% em relação 2020. Na outra ponta do processo, fo-
ram realizadas 15.290 consultas ambulatoriais e 1.688 internações na uni-
dade de atendimento dia, assistindo aos pacientes com diversas doenças 
relacionadas ao sangue, como talassemia, anemia falciforme e hemofilia.

Uma conquista importante de 2021 foi a entrega da ampliação do 
Hemocentro Coordenador Prof. Nion Albernaz, realizada no mês de junho. 
A obra teve o investimento de R$ 9,3 milhões, com a área construída tripli-
cada, passando de 1.995 para 5.750 metros quadrados. Com a ampliação 
da unidade, foi possível instalar o dobro de poltronas para a captação de 
sangue e plaquetas por aférese. Agora, são 12 novas cadeiras para a coleta 
convencional e outras quatro para coleta por aférese, que estão em uma 
sala exclusiva.

Outro marco histórico foi a conquista do título ONA 2, certificação 
concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), tornando o 
Hemocentro Coordenador o primeiro banco de sangue público, 100% SUS, 
acreditado do país. A solenidade foi comemorada em 25 de novembro, Dia 
Nacional do Doador de Sangue. Este é o resultado dos investimentos que 
vêm sendo realizados pelo governo estadual na saúde em Goiás. Este título 
foi obtido, também, graças a essa excelente estrutura, aos equipamentos 
com tecnologia de ponta, de forma que não faltam investimentos de infra-
estrutura e de capital humano. Tudo isso foi o que nos permitiu chegar a 
este momento.

A Unidade de Coleta e Transfusão de Iporá também foi entregue em 
2021, e atende cerca de 22 municípios na região. Desde novembro de 2018, 
a Rede Hemo já realizou intervenções da ordem de reforma, revitalizações 
e ampliações nas unidades de Ceres, Porangatu, Formosa, e Quirinópolis. 

Os desafios permanecem, mas nos prepararam para as adversida-
des que possamos enfrentar nos próximos anos. Tudo o que passamos em 
2021 nos mostrou que, com união de uma equipe bem treinada e prepara-
da e uma boa gestão de recursos, podemos alcançar feitos inimagináveis, 
atendendo com ainda mais maestria os usuários do Sistema Único de Saú-
de. Vamos em frente!

José Cláudio Romero, 
Superintendente do Idtech

Este é o resultado dos 
investimentos que vêm sendo 
realizados pelo governo esta-
dual na saúde em Goiás. Este 
título foi obtido, também, gra-
ças a essa excelente estrutura, 
aos equipamentos com tecno-
logia de ponta, de forma que 
não faltam investimentos de 
infraestrutura e de capital hu-
mano. Tudo isso foi o que nos 
permitiu a chegar a este mo-
mento.

Palavra do Superintendente
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Histórico da Rede Hemo
A Rede Estadual de Hemocentros - Rede Hemo 

é o conjunto das Unidades Públicas em Goiás que atuam 
na área de sangue e hemoderivados, visando atender a 
demanda de sangue nos hospitais públicos e contratados 
pelo SUS em todo o Estado. O Hemocentro vem esten-
dendo seus serviços gradativamente através da expan-
são da Rede Hemo, contemplando, assim, a população do 
interior do Estado e, sobretudo, eliminando procedimen-
tos hemoterápicos inseguros.

O Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás 
Prof. Nion Albernaz, localizado em Goiânia, teve sua sede 
própria inaugurada em 1988. Criado nos moldes do Pró-
Sangue - Programa Nacional do Sangue do Ministério da 
Saúde, o Hemocentro exerce papel fundamental no contex-
to da saúde pública e visa proporcionar condições que as-
segurem a quantidade e qualidade do sangue, hemocom-
ponentes e hemoderivados a serem transfundidos, além 

do tratamento de pacientes com hemofilia, talassemia e 
anemia falciforme.

Gerenciada pelo Idtech desde novembro de 2018, 
a Rede Estadual de Hemocentros é uma rede do Gover-
no de Goiás/Secretaria de Estado da Saúde, com atendi-
mento 100% gratuito e totalmente regulado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Desde que assumiu a gestão, o instituto tem in-
vestido na qualidade dos serviços oferecidos com contra-
tação e treinamento de funcionários, compra de equipa-
mentos, além da requalificação da estrutura física das nove 
unidades da Rede Hemo.

O Hemocentro Coordenador, possui desde novem-
bro de 2021, o selo de Acreditação ONA 2. A certificação é 
um atestado de qualidade para a instituição de saúde que 
atende os padrões e requisitos definidos pela metodologia 
da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Rede Hemo Pública de Goiás

1 Hemocentro Coordenador (Goiânia)

2 Unidades Móveis de Coleta de Sangue

4 Hemocentros Regionais (Catalão, Ceres, Rio Verde 
e Jataí)

4 Unidades de Coleta e Transfusão (Formosa, Iporá, 
Porangatu e Quirinópolis)

Rede Estadual

2 Unidades de Coleta e Transfusão

18 Agências Transfusionais

Números de 2021

Consultas: 15.290
Internações Leito/dia: 1.688
Coletas: 45.623
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Mais um ano de desafios 
Em meio ao segundo ano da pandemia do novo co-

ronavírus, 2021 começou com os estoques em um déficit 
de 49% em relação ao ideal, além da escassez de sangue de 
fatores negativos. Mesmo com estas dificuldades, a Rede 
Estadual de Hemocentros – Rede Hemo conseguiu atingir 
98% da meta estipulada para 2021 em coleta de sangue 
de doadores aptos. Foram 45.623 coletas realizadas no 

ano, ante uma meta de 46.560. Com isso, a produção de 
hemocomponentes foi de 108.927, um aumento de 8% em 
relação 2020. Na outra ponta do processo, foram realiza-
das 15.290 consultas ambulatoriais e 1.688 internações na 
unidade de atendimento dia. Alguns procedimentos tam-
bém tiveram destaque, sendo que em 2021 foram reali-
zados 9.788 exames hematológicos e 59.182 sorológicos.

BALANÇO 2021
PROCEDIMENTO 

Clínica Hematológica
Consultas Médicas
Consultas Não Médicas
Triagem Clínica de Doador Candidatos à Doação
Coleta de Sangue Doadores Áptos
Plaquetaférese - Doador de Plaquetas por Aférese
Produção de Hemocomponentes
Procedimentos Especiais
Exames Imunohematológicos
Exames Sorológicos
Exames Hematológicos
Ambulatório
Metas de Produção AIH dos Hospitais
Medicina Transfusional (Hospitalar)
Sorologia de Possível Doador de Órgão
Total Geral

ITEM
Internações / dia
Consultas
Consultas
Doadores triados
Bolsas coletadas
Bolsas coletadas
Unidade
Procedimentos
Amostras
Amostras
Amostras
Procedimentos
Plasmaférese terapêutica
Bolsas distribuídas
Amostras testadas

PRODUÇÃO
1.688
5.967
9.323

54.646
45.623

894
108.927

24.303
134.604

59.182
9.788

977
15

51.323
109

490.391

Fonte: Idtech/Hemogo
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Ampliação na 
produção de plaquetas

Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Iporá ini-
ciou no mês de maio a produção de plaquetas na região 
oeste do Estado. Segundo a diretora técnica da Rede Es-
tadual de Hemocentros – Rede Hemo, Ana Cristina Novais, 
com a oferta deste serviço, a UCT que atende unidades de 
saúde públicas de 22 municípios da região - Firminópolis, 
Bom Jardim de Goiás, Ivolândia, Amorinópolis, Miporá, Isra-
elândia, Jaupaci, Diorama, Araguarças, Fazenda Nova, Are-
nópolis, Piranhas, Palestina de Goiás, Novo Brasil, Montes 
Claros de Goiás, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Baliza, 
Palminópolis, Adelândia, São Luiz de Montes Belos e Iporá 
- passa a garantir mais agilidade no atendimento e redução 
de custos no transporte desse tipo de hemocomponente. 
Com mais esse serviço, Ana Cristina ressalta a importân-
cia do engajamento da comunidade junto à UCT de Iporá. 
“Agora, por meio da doação de sangue, os moradores de 
Iporá também podem ajudar ainda mais pessoas, uma vez 
que as plaquetas são usadas no tratamento pacientes on-
cológicos e de doenças como dengue, covid-19, além de 
acidentes e intervenções cirúrgicas”. 

Sistema de Agendamento 
ultrapassa 33,8 mil 
atendimentos 

Implantado em março de 2020, o serviço de agenda-
mento para doação de sangue na Rede Estadual de Hemo-
centros – Rede Hemo já realizou 33,8 mil atendimentos por 
meio do site agenda.hemocentro.org.br ou do telefone 0800 
642 0457. Para a então gerente do Ciclo do Doador, Layane 
Marques, o número mostra que uma boa parte dos voluntá-
rios já adotou o hábito e sabe da importância dessa organiza-

ção para tornar o atendimento eficiente nas unidades da Rede 
Hemo. “Essa é uma ferramenta que chegou para ficar. Assim 
como tantos outros serviços que são agendados, a possibi-
lidade de marcar uma hora para doar sangue permite que o 
doador se programe para vir ao Hemocentro no melhor dia e 
horário para ele. Com isso, conseguimos oferecer um serviço 
mais ágil e eficiente aos voluntários”, afirma.
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Rede Hemo funciona em 
feriados prolongados 

Para aumentar as doações de sangue, a Rede Es-
tadual de Hemocentros – Rede Hemo passou a funcionar 
em dias de ponto facultativo próximos a feriados. O objetivo 
é dar a oportunidade para que doadores que não trabalham 
neste período e que possam cooperar com a manutenção 
dos estoques. Os feriados prolongados são datas em que 
há um aumento de demanda por hemocomponentes. Du-
rante os dias de carnaval, por exemplo, foram coletadas 
299 bolsas de sangue e realizados 62 cadastros para a 
doação de medula óssea. Outras datas importantes tam-
bém foram comtempladas com a abertura das unidades, 
como Corpus Christi, Dia de Nossa Senhora Aparecida e na 
véspera do Natal e Ano Novo. De acordo com a diretora- 
geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, a abertura nestes 
períodos foram fundamentais para a manutenção dos es-
toques em todo o estado. “O reabastecimento é constan-
temente, visto que os hospitais funcionam independente 
de feriados ou fins de semana”, ressalta.

Rede Hemo fornece 90% das 
bolsas para hospitais públicos

Quando o doador se dirige a uma das unida-
des da Rede Estadual de Hemocentros - Rede Hemo, é 
comum querer saber para onde seu sangue está indo. 
De acordo com a diretora geral Denyse Goulart, em 
Goiás, a Rede Hemo é responsável por fornecer san-
gue a 222 unidades de saúde do Estado. Para se ter 
uma ideia, em agosto, os oito principais hospitais do 
Estado tiveram uma demanda de 3.408 bolsas de san-
gue, enquanto conseguiram uma reposição de apenas 

364 bolsas, 10,6% do total utilizado, logo 90% desta 
demanda foi suprida por meio de doações voluntárias 
realizadas nas nove unidades da Rede Hemo. “Para 
conseguir fechar essa conta é necessária uma logística 
e um trabalho minucioso, visto que, em um hospital, 
uma transfusão é decisiva para a sobrevivência do pa-
ciente. Nós temos conseguido atender toda a deman-
da, com o uso racional do sangue, além uma captação 
muito intensa de coleta.”





17

Re
de

 H
em

o 
Pú

bl
ica

 d
e 

Go
iá

s 
    

    
    

    
Re

la
tó

rio
 A

nu
al

 2
02

1

Dia Mundial de 
Higienização das Mãos 

“Quem aqui já lavou as mãos hoje?”. Foi com essa 
pergunta e com uma “caixa reveladora” de bactérias que as 
colaboradoras do Escritório da Qualidade abordaram seus 
colegas de trabalho no Hemocentro Estadual Coordenador 
Prof. Nion Albernaz. O objeto possui uma luz negra e, ao 
passar um simulador de germes nas mãos, a pessoa con-
segue enxergar as bactérias que não são visíveis a olho nu. 
Não faltou gente surpresa com as sujidades encontradas 
nas mãos, mas também houve muitas palmas para quem 
provou que tem seguido à risca as orientações corretas 
para lavagem das mãos.

Segundo a enfermeira do Escritório da Qualida-
de do Hemocentro, Gisele Fedrigo, a atividade foi realizada 
para chamar a atenção de todos os profissionais da unidade 
para importância de lavar as mãos, na semana em que foi 
comemorado o Dia Mundial de Higienização das Mãos – 05 
de maio. “A lavagem das mãos é, sem dúvida, a ação mais 
simples, mais eficaz e de grande impacto na prevenção e 
controle da disseminação de infecções, para isso, é neces-
sário higienizar todos os cantos das mãos, o dorso, a palma 

Hemocentro Coordenador 
busca acreditação ONA

Com o processo de acreditação iniciado em 2019, 
a partir de uma visita de diagnóstico do Instituto Brasileiro 
para Excelência em Saúde (Ibes), o Hemocentro Estadual 
Coordenador Prof. Nion Albernaz fez uma série de adequa-
ções na sua estrutura física, com a reforma e ampliação da 
unidade, além de contratações e treinamento dos colabo-
radores, realização de cursos (mapeamento de processos, 
certificação de bancos de sangue) e adequações de pro-
cessos, com o objetivo de obter uma certificação conferida 
exclusivamente a instituições de saúde pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). Entre as vantagens desta 
certificação, está a maior segurança dos pacientes e profis-
sionais, qualidade da assistência, melhor gerenciamento e 
melhoria contínua.

Segundo a diretora-geral do Hemocentro, Denyse 
Goulart, a obtenção do título ONA é uma maneira de atestar 
o padrão de qualidade implementado no Hemocentro Co-
ordenador. “Esse é um dos objetivos do Idtech [Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano, responsável pela 
gestão do Hemocentro] que é apresentar um modelo de 
gestão em que haja melhoria contínua dos processos de tra-
balho e que seja uma referência no atendimento de hemato-
logia e hemoterapia no estado de Goiás, sendo assim, nada 
melhor do que ter uma certificação com reconhecimento e 
uma instituição com credibilidade nacional”, afirma.

e as extremidades dos dedos, seguindo os passos da técnica 
que está afixada junto a todas as pias do Hemocentro, e que 
devem ser seguidos para que haja eficácia na prevenção”, 
pontua.  O Escritório da Qualidade é responsável pelo Con-
trole de Infecção Relacionado à Assistência à Saúde (Ciras), 
e realiza continuamente ações que visam a segurança dos 
doadores, pacientes e colaboradores do Hemocentro.

Durante o processo de obtenção do título, a então 
colaboradora do Núcleo de Assessoramento Técnico do 
Idtech, Tatiane Lemes, reforçou a importância do envolvi-
mento dos colaboradores de todos os níveis hierárquicos. 
“Eles são os principais envolvidos nesse processo de me-
lhoria da qualidade e segurança da assistência para a con-
quista da acreditação nacional”, diz. Ela destacou ainda que 
a cultura de gestão da qualidade já é muito presente na 
parte assistencial do banco de sangue, e que os maiores 
desafios estão nas áreas administrativas. 
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Planejamento Estratégico 
é divulgado no Hemocentro 
Coordenador

Após o Instituto de Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Humano (Idtech) assumir a gestão da Rede Esta-
dual de Hemocentros – Rede Hemo, um dos objetivos 
da instituição era implementar o Planejamento Estra-
tégico nas unidades de saúde. Em agosto, mais um 
passo foi dado para esse objetivo, com a realização de 
um treinamento para os gerentes e demais colabora-
dores, e a divulgação do Planejamento Estratégico do 
Hemocentro, com objetivo de disseminar essa cultura 
para todos da instituição.

Rede Hemo passa a avaliar 
índice de satisfação de 
colaboradores desligados

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
instituiu no mês de stembro um fluxograma de desligamen-
to de colaboradores, que visa avaliar o nível de satisfação 
dos trabalhadores a fim de identificar deficiências e vulne-
rabilidades desde a admissão até a gestão do seu setor de 
atuação. Com isso será possível levantar informações sobre 
clima organizacional, a estrutura e o funcionamento da uni-
dade, promovendo melhorias nos processos de trabalho, na 
gestão institucional e na retenção dos colaboradores.

“A entrevista de desligamento realizada pelo He-
mocentro é uma investigação importante sobre os motivos 
da saída do colaborador da unidade. Esta entrevista é fei-
ta por uma psicóloga, em ambiente restrito, que permite 
o acolhimento ideal e gera um clima de confiança para o 
entrevistado ser sincero em suas respostas. Nas unidades 
do interior, ela é feita por meio de vídeo chamada ou tele-
fone”, diz Gabriella Roriz, da Gerência de Desenvolvimento 
e Segurança do Trabalhador da Rede Hemo. Após a entre-
vista,  é feita uma análise com o superior imediato do co-

De acordo com a diretora-geral da Rede Hemo, 
Denyse Goulart, ter um Planejamento Estratégico repre-
senta um marco da gestão. “Antes observávamos uma 
gestão muito centrada em pessoas e hoje consolidamos 
uma gestão centrada em processos de trabalho, de modo 
com que haja uma melhoria contínua. A divulgação do Pla-
nejamento Estratégico coroa todo um trabalho que vem 
sendo realizado desde o início desta gestão, padronizando 
fluxos de atendimento, capacitando pessoas, definindo in-
dicadores e os monitorando”, finaliza a diretora.

laborador. “Nós realizaremos feedback com o líder respon-
sável do setor sobre essas informações, que também são 
apresentadas mensalmente em relatório, com objetivo de 
desenvolver planos de ação para a retenção de talentos e 
para maturidade da nossa gestão”, comenta Gabriella.
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Hemocentro Coordenador 
se prepara para receber 
visita de acreditação

Você conhece a missão, a visão e os valores da ins-
tituição em que você trabalha? Por meio de ações lúdicas, a 
equipe do Escritório da Qualidade do Hemocentro Estadu-
al Coordenador Prof. Nion Albernaz tem buscado envolver 
todos os colaboradores da unidade a conhecer e participar 
dos processos para acreditação ONA 1, conferida pelo do 
Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes). Entre 
elas, os coordenadores e gerentes do Hemocentro partici-
param de uma ação com a montagem de um quebra-cabe-
ça com os valores da instituição.

Segundo a enfermeira do Escritório da Qualidade do 
Hemocentro, Gisele Fedrigo, esta é mais uma das ações que 

estão sendo desenvolvidas na unidade para a divulgação do 
Planejamento Estratégico. “Desde o mês de junho, temos re-
alizado encontros semanalmente da diretoria do Hemocentro 
e dos gestores dos setores envolvidos, pautando os planos de 
ação conforme metodologia do manual da ONA, e também 
envolvendo os demais colaboradores em atividades como a 
de hoje. O intuito agora é disseminar a cultura da organização 
para todos os colaboradores, para que eles estejam inseri-
dos neste contexto”, diz. Para a telefonista Cristiane Torres, a 
ação foi excelente e serviu para integrar a equipe. “Foi muito 
boa, com certeza e eu os meus colegas estaremos ainda mais 
comprometidos com os valores da nossa instituição”. 
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Rede Hemo realiza 
treinamento voltado 
para Gestão da Qualidade

No dia 30 de novembro, colaboradores da Rede 
Estadual de Hemocentros – Rede Hemo participaram do 
treinamento “Ferramentas da Qualidade”, voltado para a 
gestão de excelência e de melhoria contínua nos proces-
sos internos da instituição. O treinamento foi realizado de 
modo presencial no Hemocentro Estadual Coordenador 
Prof. Nion Albernaz, em Goiânia, e transmitido para as oito 
unidades da rede presentes no interior do estado.

Com intuito de esclarecer dúvidas e apresentar de 
forma mais qualificada e detalhada as ferramentas de Ges-
tão da Qualidade, Gisele Fedrigo,enfermeira do Escritório da 
Qualidade do Hemocentro, destacou o papel do departa-

Hemocentro Coordenador 
apresenta indicadores da 
unidade

O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion 
Albernaz realizou, no dia 13 de dezembro, a primeira reu-
nião “IndicaHemo”. Segundo a enfermeira do Escritório da 
Qualidade, Gisele Fedrigo, a proposta inicial é reunir men-
salmente todos os gerentes da unidade com a diretoria e 
o Escritório da Qualidade para apresentação dos indicado-
res dos setores do Hemocentro Coordenador. “Através da 
apresentação dos indicadores de processos, estratégicos 
e assistenciais, todos os gestores puderam ter ciência do 
que está acontecendo nos outros setores. Desta forma, 
podemos garantir a interação e a melhoria continua dos 
processos”, afirma. Gisele afirmou ainda que a IndicaHe-
mo irá fortalecer os processos de gestão e garantir maior 
segurança aos doadores e pacientes da Rede Estadual de 
Hemocentros - Rede Hemo, além de promover a discussão 
de planos de melhoria entre os setores.

mento nesse processo. “Nosso departamento é reponsável 
pela maioria dos processos de trabalho, acompanhamento 
e desenvolvimento dos setores. Aqui, trabalhamos com fer-
ramentas de qualidade, estruturamos documentos, melho-
ramos a gestão da qualidade e segurança do paciente. Os 
gestores têm compreensão do que é melhoria contínua e 
indicadores”, explicou. Para Gabriela Borges, que participou 
do treinamento e está à frente da Gerência de Desenvol-
vimento da Segurança do Trabalhador, a iniciativa fornece 
meios para novas abordagens com suas respectivas equi-
pes e mais foco nos processos da instituição, a fim de iden-
tificar falhas, lacunas e outros sinais de alerta. 
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Hemocentro de Goiás 
recebe certificação ONA 2

O Dia Nacional do Doador de Sangue de 2021 mar-
cou uma nova fase para o Hemocentro Estadual Coorde-
nador Prof. Nion Albernaz e para saúde em Goiás. Com a 
presença do governador Ronaldo Caiado, a unidade do go-
verno estadual recebeu neste dia 25 de novembro a certifi-
cação ONA 2 – Acreditado Pleno. “Hoje vocês viram a em-
polgação de todos os servidores que se dedicaram tanto e 
deram conta de construir o único Hemocentro do país ONA 
2, 100% SUS, não tem como não se orgulhar de um título 
assim”, comemorou o governador.

Caiado destacou sua satisfação com a gestão que 
vem sendo feita na Rede Estadual de Hemocentros – Rede 
Hemo, pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano – Idtech. “Como médico que sou, nada dignifica 
mais a gente do que a cada dia que a gente volta no Hemo-
centro ele está mais bonito, mais bem arrumado, aparelha-
do, por isso, nada mais justo que parabenizar à gestão do 
Idtech, que com muita competência reconstruiu este prédio 
com uma outra mentalidade, atento à cultura e à humani-
zação do atendimento oferecido aqui”.

O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexan-
drino, também não escondeu a satisfação de estar à frente 
de mais um projeto grandioso para saúde goiana. “O título 
ONA 2 significa um passo a diante, que a cultura já come-
çou a trafegar nos corredores dessa unidade. Fazer todas 
as frentes de trabalho compreenderem o seu papel é muito 
difícil, mas quando elas entendem, elas fazem coisas mag-
níficas como temos visto aqui no Hemocentro”.

Ao anunciar oficialmente a acreditação do He-
mocentro, a diretora do Ibes, Vivian Giudice, enalteceu o 

trabalho que vem sendo realizado na unidade de saúde. 
“Nos meus 20 aos de gestão da qualidade e trabalho em 
acreditação, é a primeira vez que vejo um banco de sangue 
com essa estrutura e com essa qualidade que vocês estão 
oferecendo para a população”. Giaduce pontuou diferenciais 
que foram observados durante a avaliação como: estrutura 
física, acolhimento e humanização do atendimento do doa-
dor e do paciente, preocupação com os deficientes, arte re-
gional, tecnologia, transparência na condução dos projetos 
financeiros e de ensino e pesquisa.

A diretora técnica do Hemocentro, Ana Cristina 
Novais, reforçou a importância do título para história da 
unidade de saúde do Governo de Goiás. “Esse certificado 
transforma de uma forma carinhosa a hemoterapia do es-
tado de Goiás. Primeiro porque temos agora mais de 240 
mil serviços de saúde registrados e apenas 1,5 mil deles 
são certificados. Segundo, porque somos o primeiro he-
mocentro público do país a receber o certificado ONA 2, 
e com certeza a nossa responsabilidade aumenta muito 
diante deste título”.

Para o superintendente do Idtech, José Cláudio 
Romero, esse é um momento de celebração e reconheci-
mento. “Hoje recebemos o governador Ronaldo Caiado e o 
secretário Ismael Alexandrino, para confirmar o resultado 
dos investimentos que vêm sendo realizados pelo governo 
estadual na saúde em Goiás. Este título foi obtido, também, 
graças a essa excelente estrutura, equipamentos com tec-
nologia de ponta, de forma que não faltam investimentos 
de infraestrutura e de capital humano, e é tudo isso que 
nos permitiu a chegar a um momento como esse.”
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Ronaldo Caiado faz visita à 
obra do novo Hemocentro

Em janeiro, o governador do Estado de Goiás, Ro-
naldo Caiado, acompanhado do secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino, fez uma visita ao Hemocentro 
Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz, em Goiânia. O 
objetivo foi verificar o andamento da obra de reforma e am-
pliação da unidade de saúde que passa por um aumento 
de 65% da área construída. Eles percorreram todo o prédio 
do Hemocentro, acompanhados da diretora-geral, Denyse 
Goulart, e demais assessorias.

Ronaldo Caiado ainda enfatizou a importância de o 
Hemocentro passar por essa reforma e garantir à popula-
ção goiana, sejam aqueles que fazem tratamento, ou para 
fazer a doação de sangue, um atendimento digno, além de 
implementar o ensino, pesquisa e certificações na unidade 
de saúde. “O ponto de desafio é, não só amanhã receber 
todos esses prêmios de qualificação, acreditação diante do 
projeto com toda a estrutura de aparelhagem, como tam-

bém a parte clínica aqui dentro, ter as pessoas especializa-
das no nosso Hemocentro de Goiás e ao mesmo tempo ser 
uma escola de alunos em todas as áreas para que possam 
atender também o interior do estado de Goiás”, comple-
menta o governador.

Para o secretário Ismael Alexandrino, a reforma e am-
pliação do Hemocentro Coordenador é fundamental para me-
lhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado para a popu-
lação. “Queremos dar um salto de qualidade naquilo que é feito 
aqui também, como também organizando toda a Rede Esta-
dual de Hemocentros. São oito unidades no interior e estamos 
reformando todas elas. Essa obra do Hemocentro sem dúvi-
da vai impactar positivamente a vida de 7 milhões e 200 mil 
goianos. Nossa meta aqui é acolher a necessidade de todos os 
goianos, do ponto de vista técnico e assistencial, formar pro-
fissionais com educação continuada, residência médica para o 
estado de Goiás e servir de modelo para o Brasil”, finaliza.

Processo seletivo 
na Rede Hemo 

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização responsável pela gestão 
da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo, reali-
zou processo seletivo simplificado para contratação de 
multiprofissionais para atuarem nas unidades de Cata-
lão, Ceres, Formosa e Porangatu. Com salários entre R$ 
1.223,81 e R$ 6.398,20, o processo selecionou profissio-
nais para vagas e cadastro reserva nas seguintes áreas: 
médico generalista (clínico geral), médico hematologista, 
recepcionista, técnico de enfermagem, biomédico ou far-
macêutico bioquímico e enfermeiro.
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Combate à dengue 
Dengue? Aqui não! A Rede Estadual de Hemocen-

tros – Rede Hemo publicou portarias designando nove co-
laboradores para atuarem como “Síndicos Dengueiros” no 
Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz e 
nas oito unidades do interior do Estado. A ação atende o 
Decreto Estadual Nº 7.222 de 2011, que orienta a atuação 
do síndico dengueiro pelos próximos seis meses. O papel 
do síndico dengueiro é dar orientações sobre inspeções di-
árias para as equipes de higienização e limpeza, além de re-
alizar vistorias semanais com preenchimento de check-list 
e providências adotadas frente às intercorrências contra o 
mosquito Aedes aegypit. Também é dever do síndico den-
gueiro implementar ações para evitar a criação de focos e 
proliferação do mosquito transmissor da dengue.

De acordo com o auxiliar administrativo do Hemo-
centro Coordenador, Thiago Augusto Barbosa Santana, que 
permaneceu na função de síndico dengueiro da unidade da 
capital pelo segundo ano consecutivo, o trabalho de com-
bate à dengue já está em andamento. “Já tenho conversado 

Rede Hemo passa a 
utilizar ferramenta GLPI

As unidades da Rede Estadual de Hemocentros – 
Rede Hemo começaram a utilizar no mês de abril o GLPI, 
um sistema de gerenciamento de tecnologia da informa-
ção, service desk (suporte técnico) e inventário de infor-
mações técnicas, que atuará também com as demandas 
da ONA, como identificar quais equipamentos apresentam 
mais problemas, a vida útil, e até mesmo a classificação 
dos atendimentos realizados. O GLPI é um sistema de ge-
renciamento de chamados para prestar atendimento aos 
usuários (ordens de serviço), além de inventariar o parque 
computacional, cadastrando todas as máquinas, monitores 
e softwares. A ferramenta possui um banco de dados que 

com os colaboradores para não jogarem lixo no chão e nem 
no canteiro de obras. Com a reforma, nossa atenção está 
sendo redobrada”, afirma. Thiago já listou algumas ações 
que deve manter para eliminar os focos do mosquito, tais 
como: limpeza da caixa dágua e bandeja dos aparelhos de 
ar-condicionado, verificação do material descartado com a 
reforma e dos ralos da unidade. 

armazena os chamados e ordens de serviço das máquinas.
De acordo com o analista do Núcleo de Inovação 

tecnológica do Idtech, Helio Junio Rodrigues, com esse 
sistema é possível vincular uma ordem de serviço a uma 
máquina específica, e, a partir de agora, é possível obter 
estatísticas e relatórios de quantos problemas a máquina 
ou departamento apresentaram. “Com o antigo sistema 
não era possível obter esses dados, já com o GLPI é possí-
vel filtrar as informações. Ele também possui uma base de 
conhecimento que podemos cadastrar procedimentos ope-
racionais padrão, cadastrar solução para outros técnicos. A 
informação passa a ser mais compartilhada”, acrescenta.
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Novo Hemocentro 
Coordenador é inaugurado 
pelo Governo de Goiás

No dia 1º de junho, o Governo do Estado de Goiás, 
por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), inaugurou 
o novo Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Al-
bernaz, em Goiânia. A obra, entregue pelo Instituto de De-
senvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), instituição 
que faz a gestão da unidade de saúde, teve o investimento 
de R$ 9,3 milhões repassados antecipadamente pelo Go-
verno do Estado, além de recursos assegurados pela SES 
para investimento em mobiliários e equipamentos.

O governador Ronaldo Caiado, juntamente com o 
vice-governador Lincoln Tejota, o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino, e a viúva do ex-prefeito Nion 
Albernaz, Geralda Albernaz, conheceram as novas insta-
lações, passando pela sala de triagem, coleta de sangue e 
plaqueta aférese, unidades de atendimento dia, fisiotera-
pia, além das áreas técnicas e ambulatoriais. “Eu gostaria 
que todo cidadão goiano pudesse ter a oportunidade de ca-
minhar aqui em todos os andares do Hemocentro de Goiás. 
É o melhor do País, com o nome do professor Nion Alber-
naz”, afirmou Ronaldo Caiado.

Com a ampliação, a capacidade de coletas au-
mentou, passando de 190 para 360 por dia. Agora, são 12 
novas cadeiras para a coleta convencional e outras quatro 
para coleta por aférese, que estão em uma sala exclusiva. 
Já a área construída foi triplicada, de 1.995 para 5.750 me-

tros quadrados, com projeto de paisagismo e ambientação 
com obras de arte espalhadas por todos os andares, o que 
resulta em acolhimento e humanização aos pacientes, do-
adores e trabalhadores. “Na verdade, é uma nova estrutura, 
não dá nem para falar que é uma reforma. Nós ampliamos 
em 65% a capacidade geral”, frisou o secretário de Estado 
da Saúde, Ismael Alexandrino.

Entregas
Durante a solenidade, o governador Ronaldo Caia-

do realizou a entrega de cinco veículos que serão utilizados 
para o transporte de hemocomponentes entre as unidades 
da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo. Os veícu-
los foram adaptados, com compartimentos individualizados 
para o transporte dos hemocomponentes com a tempera-
tura adequada, uma vez que essas câmaras possuem refri-
geração para garantir a integridade das amostras. Os insu-
mos são transportados em um local separado do veículo, 
para garantir um transporte ainda mais seguro e eficiente.

Também foram entregues os totens de coração 
para as unidades da Rede Hemo. Neles, o doador aciona 
um botão que enche um compartimento em formato de 
coração com um líquido vermelho, simbolizando um cora-
ção cheio de sangue. O objetivo é incentivar as doações de 
sangue nas unidades da Rede Hemo no interior do Estado.
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Certificado digital
Colaboradores do Hemocentro Estadual Coorde-

nador Prof. Nion Albernaz que atuam na linha assistencial 
passaram a utilizar certificado digital. De acordo com a di-
retora técnica da Rede Estadual de Hemocentros – Rede 
Hemo, Ana Cristina Novais, a adesão ao certificado digital 
na unidade é resultado da melhoria contínua dos proces-
sos. “Esta ação ajudará na validação segura dos documen-
tos eletrônicos, como processos, receitas e prontuários”, 
afirma a diretora. 

Hemocentro Coordenador 
passa a funcionar aos sábados 

“Funciona aos sábados?”. Agora, sim! Após ampla 
reforma e ampliação, o Hemocentro Estadual Coordenador 
Prof. Nion Albernaz passou a funcionar aos sábados desde 
o dia 12 de junho. A ampliação do horário de atendimento é 
uma determinação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
que vai ao encontro dos pedidos frequentes dos doadores, 
e que já estava no planejamento para ser implantado logo 
após a conclusão da reforma. “Sabemos que muitas pesso-
as não podem ou não querem faltar ao trabalho durante a 
semana, ou têm outros compromissos. Por isso, estende-
mos o funcionamento do Hemocentro Coordenador tam-

bém para os sábados, das 8 às 12 horas”, afirma o secretá-
rio de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

A diretora-geral da Rede Estadual de Hemocentros 
– Rede Hemo, Denyse Goulart, destacou que a ampliação 
do horário de funcionamento aumentou a capacidade de 
coleta de 152 bolsas de sangue total e de oito por afére-
se a cada sábado. “Nossa expectativa é que os doadores 
compareçam e que nosso estoque seja ainda mais abaste-
cido. Nossa demanda mensal é de 4 mil bolsas de sangue e 
hemocomponentes em todo o Estado e esse número vem 
aumentando com a abertura de novos hospitais”. 
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SES assume regulação de 
pacientes do Hemocentro 
Coordenador 

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) 
assumiu, em julho de 2021, a regulação de pacientes 
atendidos no ambulatório de Hematologia do Hemocen-
tro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz. Segundo a 
gerente de Regulação Ambulatorial da SES, Suzana Xavier, 
para os pacientes que já estão com atendimento em an-
damento na unidade, nada muda. “O que nós queremos é 
fazer uma qualificação dos pedidos de consultas, seguin-
do todos os protocolos necessários, e traçar o perfil de 
atendimento do Hemocentro para garantir maior agilidade 
no atendimento”. Ela explica que o primeiro atendimento 
continua da mesma forma e deve ser feito em uma unida-

Ministério da Saúde altera 
idade para cadastro de 
doador de medula óssea

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
passou a cumprir a portaria do Ministério da Saúde nº 
685/2021 desde o 1º de julho, a qual altera a idade para 
cadastro de novos doadores voluntários de medula ós-
sea para faixa etária entre 18 e 35 anos. Até 30 de junho, 
eram cadastrados doadores com idade entre 18 e 55 anos. 
A mudança é válida para todos os hemocentros do País. A 
mudança atende à portaria, que reduz a faixa etária para 
realização do exame de HLA (Antígeno Leucocitário Huma-
no), realizado para cadastro de novos potenciais doadores. 

de básica de saúde do município onde o paciente reside.
Segundo Suzana Xavier, outra medida será apre-

sentar aos municípios o perfil de atendimento do Hemocen-
tro, para que, assim, o serviço possa ir ao encontro de aten-
der corretamente as demandas de cada unidade de saúde. 
“Dessa forma, quando o paciente passar pela primeira con-
sulta no seu município de origem, o médico terá precisão de 
encaminhá-lo para o Hemocentro ou para outra unidade 
conforme sua necessidade de atendimento”, explica. Além 
disso, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 
CNES do Hemocentro passou a ser atualizado de forma ele-
trônica pela própria instituição e validado pela SES.
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Hemocentro passa a 
integrar projeto Saúde Digital

Em atendimento à Portaria 1046/2019, da Secre-
taria de Estado da Saúde de Goiás, o Hemocentro Estadual 
Coordenador Nion Albernaz, por meio do Instituto de De-
senvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) – organiza-
ção responsável pela gestão da unidade, firmou contrato 
com as empresas MV Sistemas, Mundo Digital e NOX Tec-
nologia, que prevê a participação do contrato de gestão no 
projeto Saúde Digital. Segundo o coordenador do Núcleo de 
Inovação Tecnológica do Idtech, Adonai Andrade, o sistema 
tem como objetivo integrar dados e consolidar as infor-
mações de serviços e assistência realizados na unidade de 
saúde. “Durante o período de implantação, iniciado em abril, 
o Hemocentro recebeu a visita dos consultores da empresa 
MV Sistemas para levantamento de requisitos, análise dos 
GAPs - divergências que podem ocorrer do processo atual 
para o novo e treinamento das equipes”, afirma.

Adonai destaca que já na inauguração do novo 
Hemocentro, todo o processo de chamamento de senhas 
e identificação dos usuários já ocorreu dentro do Projeto 

Hemocentro Coordenador 
celebra 33 anos de 
funcionamento

Inaugurado em 18 de agosto de 1988, o Hemo-
centro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz celebrou 
33 anos em 2021. Referência em serviços de hematologia 
e hemoterapia em Goiás, a unidade realiza mensalmente 
2.182 atendimentos médicos, ambulatoriais e multiprofis-
sionais, além de uma demanda de aproximadamente 4 mil 
bolsas de sangue para 217 unidades de saúde no Estado. 
São mais de 1,6 mil doadores voluntários todos os meses. 
A unidade do Governo de Goiás é gerida pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), desde 
novembro de 2018, que tem trabalhado constantemente 
para aplicar melhorias físicas e qualificar o atendimento 
oferecido no Hemocentro.

Hoje, voluntários, pacientes e colaboradores con-
tam um novo Hemocentro, reformado e ampliado. A obra, 
entregue pelo Idtech no último dia 1º de junho, teve o in-
vestimento de R$ 9,3 milhões pelo Governo do Estado, 
além de recursos assegurados pela Secretaria de Estado da 
Saúde para investimento em mobiliários e equipamentos. 
O novo prédio foi pensado para atender à demanda atual 
dos serviços de coleta e transfusão, além de atendimen-
to ambulatorial médico e multidisciplinar no tratamento 
de mais de dez doenças ligadas ao sangue, fornecimento 
de medicamento para pacientes e melhor ambiência para 
os trabalhadores e usuários. “É uma alegria muito grande 
poder celebrar os 33 anos do Hemocentro com tantas con-

Saúde Digital. Em seguida, foi realizada a migração dos de-
mais serviços que já funcionavam na plataforma atual para 
a plataforma do projeto em nuvem, tais como suprimentos, 
compras, pagamentos, financeiro e contábil, com finaliza-
ção total do processo no mês de outubro.

quistas para a população goiana. Não somente pela nova 
estrutura, como também pelos equipamentos, e uma equi-
pe bem preparada, que acolhe diariamente os doadores e 
pacientes que fazem tratamento no Hemocentro”, destaca 
o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.
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Rede Hemo e Secretaria de 
Saúde de Goiânia assinam 
termo de cooperação

Por determinação da Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização responsável pela Rede Esta-
dual de Hemocentros - Rede Hemo, assinou um termo de 
cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 
Goiânia, formalizando o fornecimento e remanejamento de 
hemocomponentes e hemoderivados para as unidades de 
saúde da pasta municipal, bem como o apoio técnico de he-
matologistas nas prescrições médicas de transfusão san-
guínea. Serão beneficiadas as seguintes unidades da Rede 
Municipal de Saúde: Ciams Novo Horizonte, Cais Vila Nova, 
UPA Novo Mundo, Cais Campinas, Upa Itaipu, Cais Chácara 
do Governador, Upa Jardim América e Upa Noroeste.

De acordo com a diretora técnica da Rede Hemo, 
Ana Cristina Novais, o termo de cooperação proporciona 
um maior benefício para a população da capital. “Recente-
mente o Hemocentro Coordenador firmou um termo de co-
operação com a SMS formalizando o fornecimento às suas 
principais unidades de referência, dando agilidade e presta-
tividade, com apoio dos hematologistas dando suporte 24 
horas em um atendimento expressivo, sendo, então, essa 
parceria muito importante para a população”. A parceria es-

Simulado de Incêndio
O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Al-

bernaz, por meio do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), realizou 
no mês de outubro, o primeiro Simulado de Evacuação de 
Emergência na unidade da Rede Estadual de Hemocentros - 
Rede Hemo. O objetivo do simulado foi preparar as equipes 
da Brigada de Incêndio para atuarem em conjunto com o 
Corpo de Bombeiros e demais órgãos em situações de con-
trole de pânico, resgate e combate a incêndio. 

A simulação começou com um incêndio fictício no 
almoxarifado, e a partir de então, os brigadistas começa-
ram a operação de evacuação do prédio, acionamento de 
alarmes e retirada das vítimas. A ação também contou 
com a participação da Secretaria Municipal de Mobilidade 
(SMM), Instituto Médico Legal (IML), Polícia Militar de Goiás 
(PM-GO), Sistema Integrado de Atendimento a Traumas e 
Emergência (SIAT) e Bombeiros Civis.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros 
Sanjay N. Babulal não basta ter o sistema preventivo de 
combate a incêndio, é necessário treinar, saber como ele 
funciona, saber quem é designado e para qual função. “Os 
senhores demonstraram muita organização na retirada 
das vítimas. São vocês, na função de brigadistas, capacita-
dos para atuar em emergências e prestar o primeiro socor-
ro, que fazem a o papel de salvar vidas”, ressalta o militar.

A auditora fiscal da Superintendência Regional do 
Trabalho em Goiás (SRT/GO) Jacqueline Carrijo esteve no 
Hemocentro Coordenador durante o simulado e enfatiza 
que é uma ação que salva vidas. “Quem dera se nós con-
seguíssemos realizar ações como essa em todas as insti-
tuições de saúde do Estado de Goiás”. A diretora-geral da 
Rede Hemo, Denyse Goulart, agradeceu a todos os colabo-
radores pelo empenho durante a atividade.

tabelecida com o termo de cooperação, que tem validade 
de 24 meses, não estabelece aporte ou repasse financeiro 
de nenhuma das partes, cabendo à secretaria incentivar e 
orientar as unidades de saúde sob sua jurisdição a firma-
rem o Termo de Compromisso com a Rede Hemo, como 
determina a legislação vigente. 
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Anemia falciforme 
No dia 20 de novembro a Secretaria de Estado 

de Saúde (SES), por meio da Gerência de Cuidado às Po-
pulações Específicas, em parceria com a Rede Estadual 
de Hemocentros – Rede Hemo, realizou a 1ª Jornada de 
Promoção da Equidade em Saúde e Cuidado a Populações 
Específicas da comunidade quilombola de Cachoeira Dou-
rada. A ação é uma iniciativa inédita e teve como obje-
tivo realizar, por meio de exames, o rastreamento tardio 
da anemia falciforme e traço falcêmico em populações 
específicas e mais vulneráveis. Ao todo foram coletadas 
75 amostras. O acompanhamento médico da comunidade 
aconteceu por meio de consultas especializadas, clínica 
geral, exames e testagens virais.

Segundo a diretora técnica da Rede Hemo, Ana 

Diogo Costa assume diretoria 
administrativa da Rede Hemo 

Formado em administração de empresas, Diogo 
Ramos Veloso Costa, assumiu,em 2 de dezembro de 2021, 
a diretoria administrativa da Rede Estadual de Hemocen-
tros – Rede Hemo. Diogo possui pós-graduação em Audi-
toria, Controladoria e Finanças, e nos últimos quatro anos, 
exerceu a função de diretor administrativo em empresas do 
ramo de beleza e segurança patrimonial. “Minha maior ex-
pectativa é absorver conhecimento no administrativo para 
rotinas da área de saúde e conseguir repassar este conhe-
cimento aos colaboradores, desenvolvendo individualmen-
te cada profissional, fazendo com que o corpo de gestores 
e colaboradores alcance um nível maior de excelência”. 

Cristina Novais, a participação da equipe foi fundamental 
no projeto. “Essa iniciativa permite a identificação de pes-
soas que possuem o traço falcêmico ou quem tem anemia 
falciforme, podendo, assim, encaminhá-las para tratamen-
to ou aconselhamento genético adequado”, explica. Para a 
gerente de Cuidado a Populações Específicas, da Superin-
tendência de Saúde Mental e Populações Específicas da 
SES, Daniela Fernandes, a parceria com a Rede Hemo pro-
porcionou uma política única e exclusiva para mapeamento 
genético com foco na população negra e quilombola, que 
será possível acompanhar e atender. “Agora eles passarão 
a receber o aconselhamento genético e podem ser desco-
bertos os casos tardios de anemia falciforme, já que a taxa 
de rastreamento do estado está em média 70%”, afirma.
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Governo de Goiás entrega 
reforma e revitalização da 
UCT de Iporá

O Governo do Estado de Goiás e a Secretaria de Es-
tado da Saúde de Goiás (SES), por meio da Rede Estadual 
de Hemocentros – Rede Hemo, e o Instituto de Desenvol-
vimento Tecnológico e Humano (Idtech) inauguraram no 
dia 3 de dezembro, as obras de revitalização da Unidade 
de Coleta e Transfusão (UCT) de Iporá. A solenidade contou 
com a presença do secretário de Estado da Saúde, Ismael 
Alexandrino, o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite e a secretá-
ria Municipal de Saúde, Daniela Sallum. Em discurso, todos 
celebraram a conquista e ressaltaram como será benéfica 
a reestruturação da UCT para a região.

Ismael Alexandrino destacou que a gestão de saú-
de pública trabalha sempre em busca do melhor para a po-
pulação, que os atendimentos precisam ser de qualidade 
e também com uma estrutura bonita. “Temos que ter o 
prazer em trabalhar. Nós, que somos da área da saúde e 
da parte operacional, quando entramos em uma unidade 
precária é muito desagradável e quando é tudo organizado 
nos sentimos mais motivados. Se o ambiente não for aco-
lhedor, se as pessoas não estiverem felizes e satisfeitas, 
elas não vão conseguir fazer o acolhimento necessário a 
quem precisa.”

A diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, 
destaca que a UCT de Iporá sofreu grande transformação. 
De acordo com ela, o antigo prédio não era atrativo aos 
doadores e a unidade padecia de muitos problemas es-
truturais. A colaboradora Francielle Silva Batista Martins, 
coordenadora da UCT de Iporá, diz ver grandes melhorias 
com a reforma da unidade. Segundo ela, a UCT irá ganhar 

representatividade no município. “Acho que a principal e vi-
sível diferença na unidade é o conforto e segurança que o 
ambiente límpido e claro oferece aos pacientes”, afirma. 

A UCT de Iporá conta agora com duas salas para 
triagens, ampliando a capacidade de atendimento, já que 
anteriormente havia apenas uma para todas as etapas de 
atendimento aos doadores. Estão disponíveis na sala de 
coleta três cadeiras para doações simultâneas de sangue, 
antes eram somente duas; a unidade dispõe também de 
salas para repouso de plantonistas da UCT e de recupera-
ção para os doadores. A sala de armazenamento e distri-
buição de bolsas de sangue conta com duas câmaras de 
conservação, dois freezers para preservação de plasma e 
demais hemocomponentes, além de um homogeinizador 
de plaquetas. Já a sala para o lanche está mais ampla e 
moderna para receber os doadores.

Rede Hemo adquire 
gerador para UCT de Iporá

Dando continuidade ao trabalho de readequação 
das unidades da Rede Estadual de Hemocentros - Rede 
Hemo, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano - Idtech, organização responsável pela gestão das 
unidades, adquiriu de um novo gerador de energia elétrica 
para a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Iporá. Se-
gundo o diretor-administrativo da Rede Hemo, Diogo Cos-
ta, o equipamento irá garantir o condicionamento dos he-
mocomponentes em casos de interrupção no fornecimento 
de energia elétrica, dando mais segurança para o trabalho 
realizado na unidade. O valor do investimento na compra e 
instalação do gerador foi de R$ 89,5 mil.

“Todo o trabalho de readequação que vem sendo 
feito nas unidades reforça o compromisso do governo de 
Goiás para oferecer um serviço de qualidade à população 
goiana. Temos buscado de todas as formas melhorar o 
atendimento nas nossas unidades do interior e da capital, e 

para isso, temos investido em reformas, aquisição de equi-
pamentos, e principalmente, na contratação e treinamento 
de profissionais para garantir um serviço de qualidade aos 
usuários e voluntários da Rede Hemo”, afirma o diretor.
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Idtech disponibiliza canal 
de denúncias em seu site

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) implantou um canal de denúncias aberto à 
sociedade e também aos colaboradores que atuam na 
Rede Estadual de Hemocentros - Rede Hemo ou a qual-
quer outra pessoa que descobrir ou suspeitar de conduta 
indevida. O canal integra as ações de compliance, que já fa-
zem parte da cultura institucional e que foram organizadas 
a partir de setembro de 2021 com a constituição do Comitê 
de Compliance e Política de Gestão de Riscos da Instituição. 
O objetivo é cumprir e observar rigorosamente a legislação 
à qual se submete e aplicar princípios éticos nas suas to-
madas de decisões, preservar ilesa sua integridade e resili-
ência, assim como de seus colaboradores e da alta direção.

As denúncias podem ser realizadas de forma 
anônima ou identificada. De acordo com a coordenadora 
do comitê, a advogada Adriane Espíndola, o relato das in-
conformidades é importante para a melhoria contínua dos 
processos. “As informações serão tratadas de forma con-
fidencial. A pessoa que optar por se identificar terá a iden-
tidade preservada. Todas as denúncias serão apuradas e, 
tendo veracidade, serão tratadas de acordo com cada teor”, 

afirma. Adriane Espíndola explica que caso a denúncia seja 
comprovadamente falsa ou que teve como objetivo macu-
lar a imagem da instituição, terceiros ou, ainda, obter van-
tagens pessoais, o denunciante fica sujeito a punições.

Reforma do Hemocentro 
de Rio Verde 

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo, 
se prepara para iniciar mais uma obra do Governo de Goi-
ás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, desta vez, 
na cidade de Rio Verde, no sudoeste do Estado. Para isso, 
a diretora-geral, Denyse Goulart, acompanhada do diretor 
administrativo, Diogo Costa, e do gerente de Apoio Lo-
gístico e Operacional, Bruno Bueno, foram até Rio Verde 
para apresentar o projeto de revitalização e reforma do 
Hemocentro Estadual da Região Sudoeste I, ao prefeito 
do município Paulo do Vale.

Durante reunião com o chefe do executivo, os di-
retores da Rede Hemo apresentaram o projeto de revitali-
zação da unidade de Rio Verde e acertaram o apoio da pre-
feitura da ordem de autorizações da documentação para o 
início da obra. A obra, orçada em R$ 1.328.530,00, ficará a 
cargo da empresa Toledo Barcelos Engenharia Construtora 
LTDA- ME. O projeto prevê a total revitalização e reforma 
da unidade, com uma moderna fachada e recepção, e é 
assinado pela arquiteta Tereza Cristina Del Papa. Denyse 
destaca que o projeto irá melhorar o fluxo de atendimen-
to, além de oferecer mais conforto e comodidade para os 

doadores, pacientes e colaboradores. “A ideia é que a gente 
tenha uma recepção mais ampla, de modo que todos que 
venham ao Hemocentro de Rio Verde se sintam acolhidos, 
além de uma melhor estruturação dos setores de ciclo de 
doadores e ambulatório”.
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Semana Goiana de 
Conscientização da Hemofilia 

Entre os dias 12 e 17 de abril, o Hemocentro Co-
ordenador Professor Nion Albernaz realizou a 1ª Semana 
Goiana de Conscientização da Hemofilia. Inédita no Estado 
de Goiás, a ação teve como objetivo levar informação sobre 
a doença à população. Durante a semana foram realizadas 
ações de conscientização, como doação de sangue. Em 
apoio ao evento, várias entidades como Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Depar-
tamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), Secretaria 
Municipal de Trânsito (SMT), Guarda Civil Metropolitana e 
Agência Prisional foram às unidades da Rede Estadual de 
Hemocentros – Rede Hemo doar sangue.  

Segundo a diretora-geral da Rede Hemo, Denyse 
Goulart, cerca de 600 pacientes com hemofilia são atendi-
dos pela Rede Hemo nas unidades de Goiânia e Rio Verde. 
“Os pacientes dispõem de equipe multidisciplinar (médi-
cos, enfermeiros, psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas, 
farmacêuticos, assistentes sociais além de um laboratório 
especializado), preparada para promover atendimento hu-
manizado e orientações sobre a condução do tratamento 
de forma individualizada.” 

A médica hematologista do Hemocentro Maria 
Amorelli  explica que a hemofilia é um distúrbio hemorrá-
gico genético e hereditário ligado ao cromossomo X, que 
afeta principalmente pessoas do sexo masculino e é ca-

Nós vamos até você! 
A unidade móvel do Hemocentro é uma grande 

aliada da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
no atendimento aos doadores na região metropolitana de 
Goiânia, uma vez que, ela permite que nossas equipes che-
guem até bairros mais distantes e em outras cidades. 

Ao longo de 2021 foram realizadas 184 coletas ex-
ternas, o que representou 8 mil bolsas de sangue captadas 
pela equipe da unidade móvel. Em Goiânia, o maior número 
de bolsas coletadas nesse tipo de campanha foi realizada 
pelo Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG, no evento “Doe 
Sangue ao Som do Rock”, em novembro, que registrou 117 
bolsas coletadas e 32 candidatos cadastrados como doa-
dores de medula óssea. Na sequência, aparece a coleta do 
Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás 
– Ipasgo, no mês de fevereiro, que coletou 98 bolsas e re-
gistrou 36 novos cadastros para doação de medula.

No interior, o destaque foi para a ação realizada 
pela 1ª Igreja Batista, em Bela Vista de Goiás, no mês de 
janeiro, que realizou a coleta de 95 bolsas de sangue e o ca-
dastro de 56 novos doadores de medula óssea. Já a segun-

racterizado pela deficiência de uma proteína da coagulação 
sanguínea. “Os sinais de hemofilia A e B são os mesmos: 
manifestações hemorrágicas, com sangramento nos mús-
culos e articulações (hemartroses), sangramento espon-
tâneo ou após traumas em órgãos internos, sangramento 
prolongado após corte, remoção de dente ou cirurgia, san-
gramento por um longo tempo após um acidente. O san-
gramento em uma articulação ou músculo causa dor ou 
inchaço, rigidez e dificuldade em usar uma articulação ou 
músculo. Alguns sangramentos podem ser muito graves”, 
comenta a médica.

da coleta externa com maior volume de doações aconte-
ceu em Morrinhos, no evento Alego Ativa, promovido pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em outubro. 
Durante a ação foram captadas 83 bolsas de sangue e 18 
cadastros de doadores de medula óssea.
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Governo de Goiás passa 
oferecer doppler transcraniano 
para crianças e adolescentes 
com anemia falciforme 

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), determinou a parceria entre o He-
mocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz e o 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG visando oferecer 
exames especializados para pacientes portadores de ane-
mia falciforme, assistidos pela Rede Estadual de Hemocen-
tros – Rede Hemo. Os exames são realizados no Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG, unidade do Governo de Goi-
ás que adquiriu o aparelho ultrassom, por meio de recur-
sos de emenda parlamentar da deputada estadual Adriana 
Accorsi e complementados pelo Fundo Estadual de Saúde, 
para realização do doppler transcraniano. 

Maria Vanderléia Silva, mãe da paciente Kathiana 
Guimarães, 8 anos, não conteve as lágrimas ao ver a filha 
realizando o exame de doppler transcraniano pela pri-
meira vez na rede pública de saúde. Vanderléia descobriu 
que Kathiana era portadora de anemia falciforme logo 
nos primeiros dias de vida da menina, por meio do teste 
do pezinho e, desde então, ela realiza acompanhamento 
médico no Hemocentro. “Antes eu estava fazendo esse 
exame na rede particular e ele é muito caro. Essas lágri-
mas são de felicidade, estou aqui agradecendo a Deus 

por essa benção”, disse. Kathiana garantiu que o exame 
não dói nem um pouco e em menos de uma hora tinha 
passado por todo o procedimento.

De acordo com dados do Ministério da Saúde 
(MS), Goiás não realizou nenhum exame deste tipo em 
crianças e adolescentes entre 2 e 16 anos com anemia 
falciforme em 2018 e 2019 e fez apenas cinco em 2020, 
devido à falta de médicos especializados e equipamentos. 
Por essa razão, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) es-
truturou a oferta desse serviço no HGG. Para a diretora 
médica da Rede Hemo, Alexandra Vilela, que também é 
hematologista na unidade e acompanha vários pacientes 
portadores da doença falciforme, a oferta do exame para 
crianças e adolescentes pelo SUS é uma conquista. “Nós 
estamos muito felizes porque a anemia falciforme é uma 
doença crônica, e nós da hematologia acompanhamos 
muitas dessas crianças desde o nascimento. A realização 
do doppler transcraniano é de fundamental importância 
no tratamento das crianças e adolescentes de entre 2 e 
16 anos para gente definir os melhores medicamentos 
e poder prevenir uma complicação grave que o acidente 
vascular cerebral isquêmico”, afirma.
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Dia Internacional de Combate 
à Homofobia é celebrado com 
doação de sangue

Dia 17 de maio foi comemorado o Dia Internacional 
do Combate à Homofobia e para celebrar a data o Hemo-
centro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz e a Comu-
nidade LGBTQIA+ realizaram uma ação na Praça do Traba-
lhador, em Goiânia. Foram coletadas 22 bolsas de sangue e 
realizados 16 cadastros de medula óssea. A titular da Secre-
taria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas 
de Goiânia e apoiadora do evento, Cristina Lopes Afonso, 
ressaltou que a ação é fundamental pelo momento histó-
rico da comunidade LGBTQIA+. “Havia esse cerceamento 
legal para essa doação. Então, esse momento é único, e que 
venha muita solidariedade, que venha amor. O Hemocentro 
está deixando essa marca muito positiva, de que está atu-
ando e respeitando as vidas”, comenta a secretária.

A diretora-geral do Hemocentro Coordenador, 
Denyse Goulart, afirma que desde o ano passado, por uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), homens que 
fazem sexo com outros homens podem doar sangue, aten-
dendo todos os critérios de uma doação como qualquer ou-
tra pessoa. “Em um momento que estamos necessitando 
de doação de sangue, ampliar os doadores é importante 

para manter os estoques da Rede Hemo estáveis”, enfatiza 
a diretora. Para Fabrício Rosa, da Rede de Policiais LGBT-
QI+, e um dos organizadores da ação, foi um dia de come-
moração. “É um dia de muita emoção para as pessoas do 
movimento LGBTQI+, pois estamos comemorando um ano 
que podemos fazer doação de sangue”, afirma. 

Missão Calebe lota 
Hemocentro Coordenador 
em ação solidária

“Nós escolhemos oferecer o que há de mais pre-
cioso para doar ao próximo: o nosso próprio sangue”, con-
ta o Cailon Chaves, diretor do grupo Missão Calebe – dis-
trito do Jardim América da Igreja Adventista do 7º Dia, que 
reuniu mais de 40 pessoas no Hemocentro Coordenador 
Estadual Prof. Nion Albernaz, no dia 31 de julho. Formado 
por doadores assíduos, o grupo intensificou as doações 
no período das férias. “A Missão Calebe tem mais de 10 
anos e esse projeto de doação de sangue nasceu no co-
ração da missão. Nós estamos aqui hoje com muito cari-
nho, porque a gente sabe que entra ano e sai ano e essa 
é uma demanda constante, inclusive no mês de julho, em 
que nós propusemos a ação Minhas Férias no Topo e é 
quando temos mais voluntários.”

Sala de doação cheia, sorrisos largos pela alegria 
de cumprir a missão e a certeza de estar ajudando o próxi-
mo. Entre os voluntários estava Brenda Macedo, 20 anos, 
que fez sua segunda doação no Hemocentro. “Eu escolho 
fazer minha doação porque me coloco no lugar do outro, e 
imagino que se um dia eu precisar, terão pessoas como eu 
que também farão esse gesto por mim”, diz. Para a diretora 
técnica da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo, 

Ana Cristina Novais, ações como a da Missão Calebe são 
primordiais para manutenção dos estoques em todo o Es-
tado. “O sangue é insubstituível, por isso, é tão importante 
que tenhamos voluntários frequentes que abracem conos-
co a missão de salvar vidas.” 
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Hemocentro celebra Dia 
do Orgulho LGBTQIA+ 

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, cele-
brado em 28 de junho, um banner na entrada do Hemocen-
tro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz anunciava 
que “aqui todo mundo é bem-vindo. Diversidade gerando 
solidariedade.” Lá dentro, representantes do governo esta-
dual, municipal e da Ordem dos Advogados do Brasil – Sec-
cional Goiás (OAB-GO) celebravam a data e, em especial, o 
aniversário de um ano do fim das restrições de doação de 
sangue de homens que fazem sexo com homens. No dia 
da celebração, foram coletadas 56 bolsas de sangue e 22 
cadastros de medula óssea. Parte dessas doações não po-
deriam ter sido realizadas antes de maio de 2020, data que 
a restrição foi derrubada.

Bianca Lopes, da Subcoordenação de Atenção à 
Saúde da População LGBT da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), aponta que o evento é uma forma de se combater o 
preconceito. “Esta ação afirmativa do Hemocentro de Goiás 
em receber a doação de sangue irrestrita de pessoas LGB-
TQIA+ contribui com as ações institucionais de combate ao 
preconceito no Estado de Goiás. Reafirma que a Saúde e a 
ciência garantem segurança da Rede Hemo, sobretudo ao 

romper com o ideário discriminatório e estigmatizante da 
existência de ‘grupos de risco’ e reforça a orientação corre-
ta, que são os ‘comportamentos de risco’”, afirma. 

Superintendente LGBTQIA+ da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, Vitor 
Cadillac, agradeceu o Hemocentro e citou o que ele cha-
mou de injustiça histórica que foi reparada. “Queria agra-
decer ao Hemocentro por participar desse momento tão 
importante de reparação e de restauranção da cidadania 
das pessoas LGBTQIA+”.  Já a presidente da Comissão de 
Diversidade Sexual da OAB-GO, Amanda Souto, primeira 
mulher trans a assumir uma comissão temática da sec-
cional, lembrou que a restrição não se resumia a homens 
que fazem sexo com homens, mas também às mulheres 
trans. “No ano passado o STF considerou inconstitucional 
a proibição de doação por parte de homens gays e de mu-
lheres trans. É importante estar aqui hoje representando 
a comissão e poder mostrar que a questão da doação de 
sangue, que qualquer pessoa pode fazer, é um ato de ci-
dadania. É uma coisa que pode salvar vidas e quem não é 
doador frequente, que se torne.”
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Hemocentro Coordenador 
recebe campanha interna de 
grupos de igrejas 

No dia 4 de setembro, o Hemocentro Estadual Coor-
denador Prof. Nion Albernaz recebeu uma apresentação do 
projeto Espalhando Amor, com direito a show de saxofone e 
a participação de grupos da Igreja Metodista Central de Goi-
ânia e da Igreja Adventista do 7ª Dia. A ação no sábado movi-
mentou a unidade e resultou na coleta 65 bolsas de sangue e 
no cadastro de 10 novos doadores de medula óssea. 

Vestida de unicórnio, Sarah Gomes Menezes foi 
uma das participantes do projeto Espalhando Amor, que há 
cinco anos leva alegria a pacientes de hospitais da capital e 
para moradores de rua. Ela comenta que foi ao Hemocentro 

Dia Mundial de 
Conscientização sobre 
Linfomas

No dia 15 de setembro é celebrado o Dia Mundial 
de Conscientização sobre o Linfoma. A data tem o objetivo 
de alertar a população sobre a importância do diagnóstico 
precoce da doença. A médica hematologista do Hemocen-
tro, Maria Amorelli, explica que linfoma é um câncer que 
começa no sistema linfático, responsável pela produção e 
transporte de glóbulos brancos que são as células respon-
sáveis pela defesa do nosso corpo contra infecções e que o 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e bióp-
sia do linfonodo ou órgão acometido. 

“Os linfomas se apresentam com aumento de gân-
glios que podem surgir na região cervical, na região axilar, mas 
eles podem surgir também como massas, em qualquer parte 
do corpo. Então, é importante procurar um médico quando 
surgem sintomas de gânglios ou adenomegalias de cresci-
mento progressivo, algumas vezes endurecidas, febre baixa 
vespertina, sudorese noturna, palidez cutânea, e algumas le-
sões cutâneas que também podem surgir em alguns tipos de 
linfomas”, explica Amorelli. O tratamento mais usado é a qui-
mioterapia combinada, em alguns casos, com a radioterapia.

para incentivar as pessoas a doarem sangue. “Eu tiro por 
base minha filha, que ficou internada e precisou de bolsas 
de sangue. Graças a Deus tinha e ela conseguiu. Então, a 
intenção é incentivar as pessoas a doarem e, assim, sal-
var mais vidas.” Diante da baixa nos estoques, os jovens da 
Igreja Adventista do 7º Dia também foram ao Hemocentro 
para doar sangue e aproveitaram para distribuir livros para 
o público da unidade. Com o mesmo objetivo, um grupo de 
lutadores de jiu-jitsu da Igreja Metodista Central em Goiâ-
nia (IMCG) criou a campanha Um Doador Salvou Minha Vida, 
que se iniciou no sábado e ocorreu ao longo da semana. 
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Setembro Verde
No Setembro Verde, mês que visa à conscientiza-

ção da população sobre o a importância da doação de ór-
gãos e tecidos, a Rede Estadual de Hemocentros – Rede 
Hemo intensifica a campanha para cadastro de doadores 
de medula óssea. “Os hemocentros são os únicos locais 
para realizar o cadastro e se tornar um possível doador de 
medula óssea, e uma vez cadastrados, é muito importante 
que os candidatos mantenham suas informações de en-
dereço e telefone atualizadas junto ao Redome, desta for-
ma, caso haja compatibilidade, o instituto poderá acionar o 
voluntário”, destaca a diretora técnica da Rede Hemo, Ana 
Cristina Novais.

Conforme dados do Registro Nacional de Doado-
res Voluntários de Medula Óssea (Redome), a probabilidade 
de encontrar um doador de medula compatível é de 1 para 
cada 100 mil habitantes. “Por isso, quanto mais pessoas 
cadastradas, maiores serão as chances dos pacientes que 
aguardam na fila de transplante. O cadastro é nacional”. 

Dia Mundial da 
Segurança do Paciente

Para comemorar o Dia Mundial da Segurança do 
Paciente – 17 de setembro, a Rede Estadual de Hemocen-
tros – Rede Hemo realizou atividades com os colaborado-
res de todos os setores da unidade de saúde. Uma delas 
foi um jogo de erros, no qual os colaboradores precisaram 
identificar as falhas no atendimento de pacientes que po-
deriam gerar insegurança para os mesmos.  Segundo a en-
fermeira do Escritório da Qualidade do Hemocentro, Gisele 
Fedrigo, a ação teve o intuito de alertar para a importância 
da assistência segura e disseminar as metas internacionais 
de segurança do paciente. “Fizemos questão de envolver 
todos os colaboradores da Rede Hemo, na capital e nas 

Ana Cristina Novais esclarece que, caso haja um doador 
compatível em qualquer lugar do país, o mesmo é acionado 
e tem todas as despesas de deslocamento e hospedagem 
custeadas pelo Ministério da Saúde. Em Goiás, existem 
229 mil pessoas cadastradas como doadores voluntários, e 
hoje o Brasil está entre os cinco maiores bancos de doação 
de medula óssea do mundo.

unidades do interior para que eles se conscientizem da im-
portância da disseminação das metas em toda a rede.”

Para a enfermeira Ana Maria de Assunção, do 
Hemocentro Coordenador, esse tipo de ação é importan-
te para reforçar os protocolos de segurança do paciente. 
“Apesar de já ser uma prática diária nas nossas atividades, 
é importante estar sempre reforçando e lembrando quais 
são metas de segurança do paciente e a qualidade do aten-
dimento.” A enfermeira Pollyanna Silva, da Unidade Coleto-
ra de Porangatu, também aprovou a atividade. “Achei muito 
interessante esse tipo de ação, pois tivemos a participação 
ativa de todos os colaboradores.”
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Doe Sangue ao Som do Rock
No dia 27 de novembro, o Hospital Estadual Alberto 

Rassi – HGG, em parceria com a Rede Estadual de Hemo-
centros – Rede Hemo, realizou a oitava edição do Doe San-
gue ao Som do Rock. O evento reuniu motoclubes, artistas e 
voluntários, que resultou na coleta de 118 bolsas de sangue 
e o cadastro de 17 novos doadores de medula óssea, a maior 
captação de coletas externas da Rede Hemo, em 2021. 

Os shows ficaram por conta de Cida Araújo e Ban-
da e do grupo America Boulevard, que animaram o públi-
co presente.  A festa celebrou também o Dia Nacional do 
Doador Voluntário de Sangue, comemorado em 25 de no-
vembro, e homenageou o Papai Noel e motociclista Cláudio 
Simões, que faleceu em 2021. Sempre vestido a caráter, 

Cláudio encantava pacientes, colaboradores e motociclis-
tas em suas aparições.

O advogado Gadiel Carvalho escolheu o Doe San-
gue ao Som do Rock para fazer sua primeira doação de san-
gue. “Sei que muitas pessoas precisam de doações de san-
gue e esse apoio da população é muito necessário. Sempre 
senti no coração a vontade de ajudar”, contou. “Eu acho que 
o espírito motociclista é mais do que andar de moto, é aju-
dar o próximo, ter compaixão e eu me sinto muito realizado 
e satisfeito em estar aqui, participando e fazendo a minha 
parte. Eu tinha medo de passar mal, mas foi rápido e sem 
dor. Recomendo e voltarei mais vezes! Vou trazer o máximo 
de pessoas que eu conseguir”, disse.
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Unidade móvel recebe 119 
voluntários no Mutirão do 
Governo de Goiás

Apesar de terem uma diferença de idade de 44 
anos, José Roberto Alves, de 60, e Heloisa Fernandes, de 
16, tiveram sensações semelhantes durante o Mutirão do 
Governo de Goiás. Os dois doaram sangue pela primeira 
vez na vida, na unidade móvel da Rede Estadual de Hemo-
centros – Rede Hemo, instalada na entrada do local, que 
ofereceu os mais diversos serviços à população.  O evento 
que homenageou o ex-governador, Íris Rezende, foi reali-
zado nos dias 20 e 21 de novembro, em Goiânia. Ao todo, 
passaram pela unidade do Hemocentro 119 voluntários e 
foram coletadas 78 bolsas de sangue. Além disso, foram 
registrados 23 cadastros de doadores medula óssea.

A diretora técnica do Hemocentro, Ana Cristina No-
vais, ressaltou a importância do evento, por ter homena-
geado um das maiores lideranças públicas do Estado e por 

Hemocentro marca presença na segunda 
edição do Mutirão do Governo de Goiás

A unidade móvel do Hemocentro esteve presente 
na segunda edição do Mutirão do Governo de Goiás, em 
Aparecida de Goiânia. Durante o evento, que ocorreu nos 
dias 10, 11 e 12 de dezembro, foram atendidos 130 candi-
datos à doação de sangue. Desses, 26 fizeram o cadastro 
como doadores de medula óssea e 94 bolsas de sangue 
foram coletadas. Segundo a diretora técnica da Rede Esta-
dual de Hemocentros – Rede Hemo, Ana Cristina Novais, a 
participação do Hemocentro no evento é bastante promis-
sora. “O mutirão nos traz extrema visibilidade, ajudando-
-nos a mostrar o trabalho que prestamos à comunidade. 
Além disso, apesar de participarmos pedindo doações, ela 
se transforma em uma prestação de serviço para a própria 
comunidade”, ressaltou.

permitir que a população da região noroeste da capital co-
nhecesse um pouco mais o trabalho desenvolvido pelo He-
mocentro. “Foi uma ação que, além de reconhecer o trabalho 
de Iris Rezende, aproxima a população dos serviços presta-
dos pelo Estado. Foi um evento que teve a participação de 
50 mil pessoas e uma oportunidade do Hemocentro se apro-
ximar dessa população, mostrar o trabalho desenvolvido e 
com isso tivemos um cadastro de mais de cem doadores.”

“Desde que eu tinha 10 anos queria doar sangue, 
porque sempre via na televisão os hemocentros com pouco 
sangue. Aí coloquei na cabeça que quando fizesse 16 anos 
iria doar. Fiz e estou aqui”, diz Heloisa, que aproveitou a uni-
dade móvel e foi com a mãe e o padrasto. “A presença do 
ônibus aqui facilitou bastante. A sensação está sendo óti-
ma e o medo já passou”, comenta a adolescente.
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Dia Internacional da Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da Mu-

lher – 8 de março, as colaboradoras da Rede Estadual de 
Hemocentros – Rede Hemo realizaram uma dinâmica em 
todas as suas unidades, que consistiu em uma troca de bi-
lhetes enaltecendo umas as outras por seu trabalho e suas 
lutas pessoais. Segundo a diretora-geral da Rede Hemo, 
Denyse Goulart, a proposta da dinâmica foi de valorização 
do trabalho de todas as profissionais que atuam nas unida-
des de Goiânia e do interior. “Nós confeccionamos cartões 
em branco para que cada profissional pudesse escrever um 
elogio a uma de suas colegas, tanto no campo profissional 
como pessoal, afinal, só fato de sermos mulheres e man-
termos jornada dupla, o trabalho e em casa, já nos torna 
especiais”. Denyse conta que embora simples, a ação des-
pertou uma onda de motivação entre as profissionais. 

Servidora há 16 anos no Hemocentro Coordena-
dor, a técnica de enfermagem Olga Bernardo parabeni-
zou a diretoria pela ação. “Em razão de estarmos vivendo 
momento atípico devido à pandemia do novo coronavírus, 
achei interessante ter encontrado um meio de fazer uma 

Hemocentro homenageia 
voluntários no Dia Mundial  
do Doador de Sangue

No Dia Mundial do Doador de Sangue – 14 de junho, 
em Goiânia e em Rio Verde, voluntários foram convidados 
para celebrarem a data e para receberem uma medalha em 
reconhecimento por todo bem que fazem com sua disponi-
bilidade de serem doadores de sangue e plaquetas na Rede 
Estadual de Hemocentro – Rede Hemo. Os sorrisos largos 
estavam escondidos debaixo das máscaras, mas os olhos 
marejados demonstravam toda a alegria de receber uma 
homenagem por um gesto tão nobre. “Eu tenho 64 anos e 
nunca havia recebido uma homenagem assim”, conta Rui 
Martins, voluntário no Hemocentro há 30 anos. O motoris-
ta lembra que começou a doar no Hemocentro por acaso. 
“Passei aqui na porta, resolvi entrar e fui tão bem recebido 
que nunca mais parei. As meninas aqui têm meu telefone 
e quando precisam de um doador de plaquetas sabem que 
podem me ligar que eu venho na hora. Para mim, não tem 
felicidade maior do que saber que esse gesto que simples 
ajuda a salvar a vida do próximo”, diz.

Para a subsecretária estadual de Saúde de Goiás, 
Luciana Vieira, a participação na celebração do Dia Mundial 
do Doador, também foi especial. Ela contou que desde me-
nina tinha vontade de doar sangue e assim que completou 
18 anos, realizou este sonho e não parou mais, inclusive, 
fez uma doação logo após as homenagens. “Hoje, é um pri-
vilégio fazer parte dessa história de alguma forma, saber 
que contribuo para ter um Hemocentro com essa qualida-
de de equipe, de insumos e de equipamentos. Então, para 

mim, que acredito na importância da doação de sangue, e 
sempre fiz meu papel divulgando entre os amigos, agora, 
ter no nosso Estado um Hemocentro desse porte, bonito, 
aconchegante, acolhedor, e principalmente, de qualidade, é 
um orgulho e um privilégio”, destaca.

Ao falar com os doadores homenageados, a direto-
ra-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, reforçou a nobreza 
do ato de doar sangue. “Quando vocês vêm até o Hemocen-
tro e fazem uma doação de sangue, esse gesto se multiplica 
na vida de outras famílias. São pessoas nos hospitais aguar-
dando cirurgias, pacientes que precisam de transfusões para 
tratamento de doenças, inclusive, crianças, que são atendi-
das aqui mesmo no Hemocentro todos os meses”. 

dinâmica voltada para as profissionais, na qual tivemos a 
oportunidade de demonstrar a importância da mulher de 
forma holística na sociedade, com toda a diversidade de 
cargos, e, ao mesmo tempo, receber o reconhecimento por 
nosso trabalho pelos colegas”, afirma.



46

Re
de

 H
em

o 
Pú

bl
ica

 d
e 

Go
iá

s 
    

    
    

    
Re

la
tó

rio
 A

nu
al

 2
02

1

São João Tá no Sangue 
Teve dança, roupas típicas e quitutes. Quem foi ao 

Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz, 
em Goiânia, em 24 de junho, dia de São João, acompanhou 
membros das quadrilhas juninas da capital que foram par-
ticipar da campanha “São João Tá no Sangue”, realizada em 
parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado 
de Goiás (Fequaju-GO) e os Amigos Quadrilheiros. Ao todo, 
foram coletadas 86 bolsas de sangue, doadas por qua-
drilheiros e doadores que procuraram a unidade no dia. O 
grupo entregou ainda um pacote com guloseimas típicas da 
data os colaboradores. O lanche pós-doação também con-
tou com quitutes juninos, como paçoca e amendoim.

Geordano Rodolfo, do movimento Amigos Quadri-
lheiros, explica que a ideia foi promover a alegria e o amor 
das pessoas, ação que fazem com as apresentações que 
realizam no Estado e em todo o País e que estão suspen-
sas devido à pandemia. “Para nós, quadrilheiros de Goiás, 
levar amor sempre foi o objetivo e, com essa pandemia, a 
gente não pode levar alegria ao nosso público. Com isso, 
a gente usou a doação de sangue. Isso representa muito 
para a gente.” Ele ressalta ainda que, embora tenham ido 
no dia de São João, não há data para fazer doação de san-
gue e que os membros das quadrilhas podem continuar 
fazendo as doações.
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Dia do Voluntariado 
No dia 28 agosto o Hemocentro Estadual Coorde-

nador Prof. Nion Albernaz comemorou o Dia do Volunta-
riado e, para a celebração, preparou uma ação especial em 
conjunto com a Associação dos Proprietários de Carros An-
tigos – Apcar. Quem esteve na unidade de saúde para doar 
sangue pôde apreciar a exposição de carros. Ao todo, fo-
ram coletadas 62 bolsas de sangue durante o evento. Para 
diretora-geral da Rede Estadual de Hemocentros – Rede 
Hemo, Denyse Goulart, a ação foi positiva, pois conseguiu 
atingir um bom número de pessoas. 

Concerto musical 
A manhã do dia 23 de dezembro foi marcada pela 

apresentação do violinista Wagner Sean, no Hemocentro 
Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz. O músico per-
correu todos os ambientes da unidade de saúde levando 
música e momentos de descontração para pacientes, doa-
dores e colaboradores. A iniciativa teve como objetivo pro-
porcionar um momento de alegria e celebração pelo ano 
que se passou e, principalmente, como forma de agrade-
cimento e apoio aos colaboradores e doadores de sangue.

A paciente Lilian Carmo estava fazendo fisioterapia 

Em um dia marcado pelo espírito voluntário, 
quem representou bem essa iniciativa foi o doador Da-
niel Vieira de Souza, comerciante de Mato Grosso do 
Sul. Ele veio para Goiás visitar o irmão, pastor da As-
sembleia de Deus da cidade de Mairipotaba, e realizou 
sua primeira doação de sangue. “A sensação de ajudar 
pessoas que eu nem conheço é muito boa, pois hoje eu 
não preciso de uma doação, mas no dia de amanhã po-
demos precisar também. Temos que fazer o bem”, afir-
ma o comerciante.

no momento em que foi surpreendida com a chegada do 
violinista. “Eu amei, achei o máximo, adoro musica clássi-
ca! E o Wagner toca muito bem, gostaria de ter sentado e 
apreciado mais, foi muito agradável. Homenagem merecida 
aos profissionais. Esse momento compensou todo o meu 
dia”, ressaltou contente. Jessyka Bueno é fisioterapeuta 
no Hemocentro há sete meses. Ela relata que recebeu a 
homenagem de hoje com muito carinho. “Fiquei lisonjea-
da com o reconhecimento da instituição. Gostei muito do 
evento, achei comovente e bonito.” 
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Acolhimento dos 
novos estagiários 

O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion 
Albernaz realizou o acolhimento de 14 novos estagiários no 
dia 3 de novembro. São alunos da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Faculdade da Polícia Militar (FPM) e UniGoya-
zes, que passaram a integrar o ambiente de ensino-apren-
dizagem estruturado na unidade, possibilitando a integra-
ção entre ensino e serviço. Os residentes multiprofissionais 
irão atuar nas áreas de biomedicina, enfermagem, psicolo-
gia, farmácia, nutrição e assistência social.

A diretora de Ensino e Pesquisa da Rede Estadual 

Jornada Científica da SES
A farmacêutica Joice Cabral teve seu artigo “Avaliação 

do controle de qualidade do concentrado de plaquetas randô-
micas produzidas em 2020 pelo Hemocentro Regional de Rio 
Verde” aprovado para publicação no suplemento da Revista 
Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás – Re-
sap. A pesquisa foi submetida para avaliação na 5ª Jornada 
Científica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e 1ª Jor-
nada Científica Nacional com o tema “Inovação em pesquisa: 
a ciência no novo contexto da saúde pública no Brasil”.

Joice avaliou a qualidade deste hemocomponente 
produzido no Hemocentro Estadual Sudoeste I, em Rio Ver-
de, onde atuava como farmacêutica. “No contexto atual da 

de Hemocentros, Cáritas Franco, explica que as vagas são 
disponibilizadas para Escola de Saúde Pública de Goiás, que 
distribui as para as Instituições de Ensino Superior (IES) con-
veniadas. A diretora destaca o papel da unidade na formação 
de profissionais. “Nós queremos que eles vivenciem a par-
te técnica da sua especificidade da profissão, mas também 
queremos que eles conheçam a gestão do serviço de saúde 
pública e a importância da humanização do atendimento no 
Hemocentro, porque dessa forma nós vamos contribuir para 
sustentabilidade do capital humano do estado de Goiás”. 

saúde pública, esse tema apresenta-se como um grande 
desafio. A Rede Hemo ofereceu apoio e incentivo para reali-
zação da pesquisa, entendendo a importância de garantir a 
segurança dos concentrados de plaquetas produzidos na 
unidade hemoterápica”, afirma a diretora de ensino e pes-
quisa da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo, 
Cáritas Franco. Segundo a pesquisadora, o estudo foi re-
alizado no período de janeiro a dezembro de 2020. “Ele 
contribuiu para o monitoramento dos resultados do con-
trole de qualidade e assegurar que o produto final possa 
atender e até superar as metas em prol da eficácia tera-
pêutica dos hemocomponentes.”
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Imunização contra o 
coronavírus

Por meio de campanhas de imunização em todo 
o Estado, profissionais da Rede Estadual de Hemocentros 
– Rede Hemo receberam a vacina contra o coronavírus. 
De acordo com a diretora-geral da Rede Hemo, Denyse 
Goulart, a chegada do imunizante foi recebida com mui-
ta alegria e esperança pela equipe. “Pelo fato de sermos 
profissionais da saúde e lidarmos com grande número de 
pessoas diariamente estamos mais expostos à doença. 
Poder tomar a vacina no nosso ambiente de trabalho traz 
muita comodidade porque temos a certeza de que todas 
as pessoas de maior convívio também serão imunizadas e 
não sofreremos interferência na nossa rotina de trabalho 
tendo que sair em busca de uma unidade de saúde para a 
imunização”, comenta Denyse.

A enfermeira na Unidade de Coleta e Transfusão 
de Iporá, Francielle Batista, fala do alívio que foi finalmente 
receber o imunizante. “A vacina vem nos trazer segurança 
para continuar trabalhando, sabendo que toda a nossa equi-
pe está imunizada.”, disse. No norte do Estado, na Unidade 
de Coleta e Transfusão de Porangatu, a biomédica Samira 
Campos conta que o sentimento de recomeço tomou conta 
de todos. “Mesmo com todos os cuidados, claro que nesse 
período de pandemia nós tivemos muito medo de contami-
nação, e a chegada da vacina representa essa esperança de 
que logo venceremos essa luta contra o vírus. A ciência mais 
uma vez está mostrando o seu valor”, comemora. 

Avaliação de desempenho 
dos colaboradores

Com o objetivo de traçar estratégias para aprimo-
rar o desempenho dos colaboradores, a Rede Estadual de 
Hemocentros – Rede Hemo realizou no mês de março ava-
liações das suas equipes de Goiânia e do interior, por meio 
do Sistema Informatizado de Avaliação de Desempenho – 
Siad. Os profissionais fizeram sua autoavaliação e também 
avaliaram seus supervisores.

A psicóloga da Rede Hemo, Gabriella Roriz, explica 
que esse sistema foi criado visando a melhoria, o desen-
volvimento e a inovação dos profissionais e dos processos 
para alcançar metas e subsidiar decisões junto aos gesto-
res. “Ele permite que o gestor tenha essa visão geral dos 
setores para conhecer o desempenho dos colaboradores e 
atuar para melhoria de equipe”, afirma. Ela destaca também 
que a autoavaliação também permite aos funcionários uma 
reflexão sobre seu desempenho nos quesitos técnicos, ne-
cessários para o seu desenvolvimento profissional. Além 
das avaliações, outra importante etapa é a de feedback em 
que gerente e colaborador devem discutir o desempenho, 
o plano de desenvolvimento futuro e estabelecer acordos. 
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Capacitação em 
testes transfusionais 

O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion 
Albernaz iniciou, no dia 18 de março, um treinamento em 
testes transfusionais e suas reações para colaboradores, e 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e biomédi-
cos das unidades atendidas pela Rede Estadual de Hemo-
centros – Rede Hemo. Todo o curso foi gravado previamen-
te e transmitido via plataforma Moodle para os inscritos. 

Semana de Prevenção 
de Acidentes

O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion 
Albernaz realizou, entre os dias 7 e 9 de abril, a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Rede 
Estadual de Hemocentros – Rede Hemo. Durante os três 
dias, colaboradores de todas as unidades do Estado par-
ticiparam, de forma virtual, de palestras que envolveram 
temas como Infecção Sexualmente Transmissível, Quali-
dade de Vida, Ergonomia, Resíduos e Palestra Motivacio-
nal. De acordo com a coordenadora do Serviço Especiali-
zado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(Sesmt) do Hemocentro, Lorraine Borges, a Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) é um 
evento com intuito de promover a conscientização dos 
colaboradores sobre a real necessidade da prevenção na 
sua vida profissional e pessoal.

Ela cita ainda o fato de estarmos em uma pande-
mia, o que fez com que as atividades fossem programa-
das para serem realizadas à distância. “Com a pandemia, 
pelo fato de não poder aglomerar pessoas, buscamos uma 

Segundo a diretora técnica da Rede Hemo, Ana Cristina No-
vais, a proposta do treinamento é ofertar de forma gratuita 
um conteúdo específico voltado para os profissionais que 
trabalham na área de hemoretapia e hematologia nos hos-
pitais pactuados com a Rede Hemo. Entre colaboradores e 
profissionais de 211 unidades de saúde em Goiás, foram 
realizadas 557 inscrições. 

maneira de levar o conhecimento a todos de uma forma 
segura e que todos pudessem participar. Sendo assim, 
adotamos o meio de palestras on-line.” As palestras foram 
realizadas por meio da plataforma Zoom. 
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Treinamento de 
combate a incêndio

Por meio de uma parceria firmada entre a 13ª 
Companhia Independente de Bombeiro Militar e a Unida-
de de Coleta e Transfusão (UCT) de Iporá, 16 colaborado-
res da UCT participaram de um treinamento para combate 
a incêndio na unidade. Segundo a enfermeira, Francielle 
Batista, a ação contribuiu muito para o aprendizado de to-
dos. “Eu mesma já havia participado de capacitações te-
óricas, mas esta foi a primeira vez que pude manusear os 
equipamentos, usar um extintor de incêndio. Com certeza 
nossa equipe está preparada para qualquer eventualidade 
neste sentido”, disse.

Os bombeiros Pyterson Casaé e Rodrigo Oliveira 
foram os instrutores do treinamento. Pyterson explica que 
qualquer órgão do governo estadual pode solicitar junto 
ao Corpo de Bombeiros esse tipo de capacitação. “Nós en-
tramos com os recursos humanos e a entidade que quer 

Treinamento orienta 
colaboradores que vão atuar 
no prédio do novo Hemocentro 

O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion 
Albernaz realizou, entre os dias 18 a 20 de maio, um trei-
namento com os colaboradores sobre normas de ocupa-
ção, práticas e fluxos a serem implementados no prédio do 
novo Hemocentro. O treinamento, que tem como tópicos 
Guarda e Conservação de Uniformes e Calçados de Prote-
ção; Normas de Ocupação das Áreas Administrativas, das 
Áreas Técnicas do Ciclo do Doador, das Áreas Técnicas do 
Ambulatório e das Áreas Técnicas do 1º Andar, foi dividido 
em dez turmas com o objetivo de abranger todos os cola-
boradores da unidade.

o curso dispõe dos equipamentos. Na UCT de Iporá, por 
exemplo, foram os extintores, que já estavam próximos do 
vencimento e puderam ser utilizados da melhor forma no 
treinamento”, explica.

Durante o treinamento, foram apresentados aos 
colaboradores os uniformes que serão utilizados, dife-
renciados de acordo com a equipe, além de qual o proce-
dimento que deve ser adotado por eles e dos horários de 
funcionamento da sala de descompressão e convivência 
e da copa, assim como as normas para utilização desses 
espaços. Outro ponto abordado foi referente aos fluxos de 
acesso dos próprios colaboradores, doadores, pacientes, 
prestadores de serviço, colaboradores terceirizados e visi-
tas institucionais, além do fluxo de distribuição e a dispen-
são emergencial dos hemocomponentes.
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Posse da Cipa
No dia 21 de maio, os membros eleitos e indi-

cados para a Comissão Interna de Prevenção a Aciden-
tes (Cipa) do Hemocentro Estadual Coordenador Prof. 
Nion Albernaz tomaram posse para gestão 2021/2022. 
A Cipa é composta por membros eleitos e colaboradores 
indicados pela direção da Rede Estadual de Hemocentros 
– Rede Hemo, tanto celetistas, quanto estatutários. A 
votação para a escolha dos novos membros foi realizada 
no dia 4 de maio. Estiveram presentes na assinatura de 
posse, representando a direção da Rede Hemo a direto-
ra-geral, Denyse Goulart; a diretora técnica, Ana Cristina 
Novais e a então diretora administrativa, Núbia Borges e 

Curso de identificação 
de anticorpos

Colaboradores da área laboratorial do Hemocentro 
Estadual de Rio Verde passaram por um treinamento de 
identificação de anticorpos irregulares, processo até então 
realizado apenas no Hemocentro Coordenador, em Goiânia. 
A biomédica da Rede Estadual de Hemocentros – Rede 
Hemo, Ana Paula Faleiro, explica a importância do treina-
mento dado aos colaboradores da unidade de Rio Verde. “É 
um procedimento importante para garantir a segurança do 
paciente na transfusão. Caso tenha o anticorpo, o ideal é 
que seja identificado para que o sangue seja testado e ga-
rantir essa segurança para o paciente.”

Ela comenta ainda que a ação faz parte do projeto 
de descentralizar as atividades da Rede Hemo, dando mais 
agilidade ao atendimento. “O treinamento foi bastante po-
sitivo, uma vez que já demonstra nossa evolução dentro da 
proposta da Rede Hemo de descentralizar as ações do He-
mocentro Coordenador e levar a qualidade do atendimento 
ao paciente às nossas unidades.” O técnico de laboratório 
do Hemocentro de Rio Verde, Claudemir Pereira, elogiou o 

o coordenador executivo do Instituto de Desenvolvimen-
to Tecnológico e Humano – Idtech, organização que faz a 
gestão da Rede Hemo, Lúcio Dias.

O Hemocentro de Rio Verde também empossou 
sua primeira Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
(Cipa) no mês de maio. A diretora técnica da Rede Hemo, 
Ana Cristina Novais, esteve na solenidade de posse e afir-
mou que a equipe da Cipa ajudará a fortalecer as ações 
voltadas para os colaboradores, garantindo a segurança no 
ambiente de trabalho. “A equipe está bem engajada e atua-
rão em conjunto com o Hemocentro Coordenador”, finaliza 
Ana Cristina.

treinamento. “Gostei muito, tivemos a oportunidade de ti-
rar dúvidas do dia a dia e conhecer novos processos. Apesar 
de ser complexo, esclareceu muita coisa para gente, que 
ainda não tinha conhecimento.” 
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Treinamento do sistema 
Celk Saúde

Colaboradores do Hemocentro Estadual Coorde-
nador Prof. Nion Albernaz participaram, no mês de junho, 
de um treinamento para o uso do sistema Celk Saúde, da 
Prefeitura de Goiânia. Por meio do sistema, os exames, 
indicados pelos médicos da unidade, serão cadastrados 
no próprio Hemocentro, sem que os pacientes tenham a 
necessidade de ir até uma unidade básica de saúde para 
fazer os agendamentos. Para a diretora técnica da Rede 
Hemo, Ana Cristina Novais, a implantação do novo siste-

Colaboradores participam 
de treinamento da Cipa

No mês de julho, colaboradores de todas as uni-
dades da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
participaram de um treinamento sobre a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa). A capacitação aconteceu 
de forma on-line e abordou uma série de assuntos rela-
cionados à Cipa como: objetivo, constituição, atribuições e 
posições, processo eleitoral, reuniões, plano de trabalho, 
Saúde e Segurança do Trabalho (SST), mapa de risco, análi-
se de risco, NR 32, atos e condições inseguras, acidente de 
trabalho, combate a incêndio e Instruções de Segurança do 
Trabalho (IST).

Lorraine Borges, técnica em segurança do traba-
lho, destaca que o treinamento possibilita que cada repre-
sentante das unidades possa desenvolver o calendário de 
atividades da Cipa com os demais colaboradores. “Eles se-
rão nossos olhos nas unidades do interior, para analisar os 
riscos, condições inseguras e para fazermos as tratativas e 
buscarmos soluções para não ocorram acidentes”, afirma.

ma é um avanço. “Conhecemos nossos pacientes e sabe-
mos o quanto essa mudança irá facilitar o atendimento 
deles na rede pública de saúde. É um processo de desbu-
rocratização da assistência, que vem para somar ao nosso 
trabalho”, afirma. O treinamento foi realizado pelo técnico 
de informática da unidade, Tiago Ribeiro, que apresen-
tou todo o sistema aos colaboradores, demonstrou como 
deve ser feito o cadastro de exames e esclareceu as dúvi-
das que surgiram.
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Treinamento sobre Sisreg
Com a mudança da regulação dos pacientes do He-

mocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Goiânia para a Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás (SES), os colaboradores da unida-
de passaram por um treinamento sobre o Sistema de Regu-
lação – SisReg. De acordo com o coordenador de regulação 
de procedimentos de baixa e média complexidade da SES, 
Rodrigo Melo, os colaboradores foram capacitados sobre o 
sistema, de como será o agendamento destes pacientes, 

Prevenção de acidentes 
de trabalho

No mês de julho, o Serviço Especializado em Saú-
de e Medicina do Trabalho (Sesmt) realizou uma atividade 
com a montagem de quebra-cabeças e orientações sobre 
prevenção de acidentes de trabalho envolvendo todos os 
colaboradores do Hemocentro Estadual Coordenador Prof. 
Nion Albernaz. A ação marcou o Dia Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, que tem o objetivo de alertar em-
pregados e empregadores para a importância de práticas 
que reduzam o número de acidentes e doenças relaciona-
das ao trabalho, promovendo um ambiente seguro e práti-
cas saudáveis em todos os setores da unidade.

A gerente de Assistência Farmacêutica, Danúbia 
Franco, destaca que esse tipo de ação é de grande impor-
tância para reforçar informações e práticas que os colabo-
radores já conhecem, mas que precisam constantemente 
serem relembradas. “A educação continuada é essencial 
para que o profissional possa esclarecer dúvidas e, por 
meio de atividades como esta, fazer uma releitura dos 
protocolos e colocá-los em prática”, afirma.  Para o então 

técnico em segurança do trabalho, Neilon Gonçalves, a ati-
vidade cumpriu seu objetivo que era mostrar às pessoas 
que em ações simples, pode-se ter um ambiente saudável 
no trabalho. “Para os profissionais de saúde, que salvam 
vidas, é ainda mais importante estar atento aos cuidados 
para evitar acidentes de trabalhos.”

acesso e confirmações de consulta. “Esperamos ampliar a 
oferta para os outros municípios. A intenção é disponibilizar 
as vagas de forma equilibrada para todos”, afirma.

Para a diretora-geral do Hemocentro Coordenador, 
Denyse Goulart, a mudança é vista como uma melhora para 
o atendimento dos pacientes. “Esperamos que facilite para 
os pacientes as consultas especializadas no Hemocentro, 
pois o nosso perfil é de com as doenças relacionadas ao 
sangue”, comenta a diretora.
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Treinamento da 
brigada de incêndio

O Serviço Especializado em Saúde e Medicina do 
Trabalho (Sesmt) e a Diretoria Administrativa do Hemocen-
tro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz promo-
veram, nos dias 29 e 30 de julho, um treinamento de for-
mação para os novos brigadistas da unidade de saúde. Ao 
todo, 30 colaboradores participaram do curso. O conteúdo 
contemplou a parte teórica e prática de combate a incêndio 
e primeiros socorros, incluindo treinamento com extinto-
res, hidrantes e mangueiras.

De acordo com o instrutor do treinamento, Fernando 
Pereira, é essencial que além de tudo que seja falado dentro 
de uma sala de aula, eles tenham também o conhecimento 
do que a edificação oferece. “O objetivo principal é que to-
dos saibam teoria e prática, ligada à estrutura da edificação. 
Foi um treinamento muito bom e finalizado com excelência.” 
Para o técnico em enfermagem e coordenador da brigada 
de incêndio, Jailson Júnior Borges, o treinamento realizado 
agrega valor e conhecimento, que ajudará no combate a um 
possível incêndio ou incidente que possa acontecer na uni-
dade. “Percebemos que todos estão envolvidos e isso é algo 

Treinamento para uso da 
medicação emicizumabe

Atendendo uma orientação do Ministério da Saú-
de, quatro colaboradores do Hemocentro Estadual Coorde-
nador Prof. Nion Albernaz participaram de um treinamento 
sobre os protocolos de uso do fármaco emicizumabe para 
tratamento de indivíduos com hemofilia A e inibidores ao 
Fator VIII. A diretora médica do Hemocentro, Alexandra Vi-
lela, explica que o tratamento para hemofilia A consiste em 
repor o fator de coagulação que o paciente é deficiente, no 
caso o Fator VIII. “Alguns pacientes podem se tornar resis-
tentes ao Fator VIII, pois desenvolvem um anticorpo cha-
mado inibidor, que destrói o medicamento/hemoderivado 
que o paciente repõe. Com isto, ele não responde mais a 
reposição do Fator VIII e volta a apresentar sangramentos”. 

A médica explica que neste caso, o tratamento 
consiste em utilizar outros produtos e realizar a chamada 
imunotolerância. “Em uma grande parcela dos pacientes 
com hemofilia A que desenvolvem inibidor é possível rever-
ter o quadro e o paciente volta a responder ao tratamento 
com reposição de Fator VIII. No entanto, em outra parcela 
dos pacientes que realizam imunotolerância o inibidor não 
é erradicado e o paciente necessitaria de um tratamen-
to diferenciado”, explica. Para esses pacientes portadores 
de hemofilia A, que desenvolveram inibidor que não foi 
controlado com a imunotolerância, o Ministério da Saúde 
incorporou o uso do emicizumabe. “Esse medicamento 

positivo, pois, lá na frente, caso a gente precise, todos esta-
rão engajados. Ser coordenador da brigada é uma tarefa que 
exige uma mudança de hábito e uma visão macro de todos 
os detalhes relacionados a essa função”, pontua.

consegue “imitar” a ação do fator de coagulação VIII sem 
ser bloqueado pelos inibidores. A incorporação do emicizu-
mabe dá uma nova opção de tratamento para pessoas que 
convivem com a hemofilia e tem anticorpos contra o fator 
VIII, e que já não respondiam ao tratamento padrão sendo 
um avanço no tratamento dos pacientes”, reforça.
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Encontro virtual do Redome
O Registro Nacional de Doadores Voluntários de 

Medula Óssea - Redome realizou seu encontro anual com 
a rede de colaboração do transplante não aparentado, entre 
os dias 30 de agosto e 1° de setembro. O evento aconte-
ceu pelo segundo ano de forma integralmente virtual e reu-
niu participantes de todo o Brasil, envolvidos nos processos 
desde o cadastro do doador até a realização do transplante 
no paciente. Pelo Hemocentro Estadual Coordenador Prof. 
Nion Albernaz participaram as colaboradoras Layane Mar-
ques, então gerente do Ciclo do Doador, e Marília Gusmão, do 
Núcleo de Articulação Institucional de Captação de Doadores.

Os três dias de evento tiveram suas atividades di-
vidas por temas de interesse e abordaram assuntos rela-
cionados à nova Portaria n° 685, que alterou a idade limite 
de novos cadastros para 35 anos, o Sistema Nacional de 
Transplantes (SNT) e o Redome no cenário internacional. 
O encontro também contou com um webinar sobre o Dia 
Mundial do Doador de Medula Óssea. Para Marília, o encon-
tro foi de grande aprendizado, visto que foram abordados 
diversos assuntos de extrema importância para o setor de 
captação de doadores dos hemocentros. “Falamos sobre 
as campanhas realizadas em meio à pandemia no ano de 

Compliance Público
Em outubro, servidores públicos do Estado de Goi-

ás responderam um questionário sobre Internalização do 
Tema Ética. O documento faz parte do Programa de Com-
pliance Público (PCP), que é um conjunto de procedimen-
tos e estruturas que visam garantir a “conformidade dos 
atos de gestão com padrões morais e legais” em busca dos 
melhores resultados das políticas públicas e da qualidade 
e satisfação do usuário. De acordo com o governo, o pro-
grama conta com quatro eixos orientadores, que são a es-
truturação das regras e dos instrumentos referentes aos 

2020, as quais foram desafiadoras, do comprometimento 
do doador com relação à atualização do cadastro no sis-
tema Redome, visto que não basta apenas ter o cadastro 
se o mesmo não estiver atualizado, bem como os desafios 
para realização da campanha para o ano de 2021”, pontuou.

padrões de ética e de conduta; o fomento à transparência; 
a responsabilização; e a gestão de risco.

O questionário faz parte do ranking do PCP, em 
que é avaliada tanto a quantidade como a qualidade das 
respostas apresentadas, sendo fundamental que todos 
possam se inteirar, discutir e debater o tema. Dentro desse 
objetivo de promover as melhores práticas, foi disponibili-
zado também o Código de Ética e Conduta dos Servidores 
Públicos, que pode ser acessado por qualquer cidadão no 
site da Casa Civil. 
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Sistema de Gestão 
de Contratos 

Um grupo de colaboradores do Hemocentro Es-
tadual Coordenador Prof. Nion Albernaz participou de um 
treinamento sobre o Sistema de Gestão de Contratos – 
Gescon que contará com o módulo Gedoc para tramitação 
virtual de processo. Durante a capacitação também foi 
abordado sobre o papel dos executores e suas responsabi-
lidades legais diante da Política de Compras e Contratações 
e regulamento de Compras e Contratações do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech, organi-
zação que gere as unidades da Rede Estadual de Hemo-
centros - Rede Hemo. De acordo com Henrique Torres, co-
ordenador de suprimentos do Idtech, o Gescon vem sendo 
aperfeiçoado pela equipe de tecnologia da instituição, e por 
isso a necessidade de preparar os colaboradores para utili-

I Encontro dos Sesmts da SES
Os membros do Serviço Especializado em En-

genharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) e 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) do 
Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz 
participaram do 1° Encontro dos Sesmts da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), realizado em novembro. A iniciativa 
da SES teve o objetivo de promover atenção à saúde dos 
trabalhadores e definir competências dos Sesmts em todas 
as unidades estaduais de saúde de Goiás. De acordo com 
o então técnico em segurança do trabalho, Neilon Gonçal-
ves, o encontro foi muito proveitoso. “Durante o evento foi 
abordada a importância da prevenção no trabalho do Ses-
mt, das demandas que devem ser prioridades e o dimen-
sionamento do Sesmt de acordo com a realidade, além da 
responsabilidade em informar ao empregador sobre o des-
cumprimento das legislações pertinentes, explicou.

zarem a ferramenta. 
O treinamento reuniu executores de contratos 

e demais colaboradores que atuam nas áreas de plane-
jamento e gestão dos materiais, insumos, suprimentos 
de logística e acompanhamento da execução de serviços 
prestados por fornecedores, com objetivo de capacitar os 
colaboradores. “É importante que todos os colaboradores 
envolvidos neste processo sejam integrados e tenham co-
nhecimento das ações necessárias para a elaboração de 
solicitações de compras e serviços e posterior acompanha-
mento dos contratos em consonância com a regulamen-
tação da Instituição e as necessidades dos contratos de 
gestão”, afirma Alex Lima, no Núcleo de Articulação Sócio 
Institucional do Idtech.
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Encontro de RHs 
No mês de dezembro, colaboradores do Hemo-

centro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz participa-
ram do “Último Encontro de RHs de 2021”, realizado pela 
Coordenação de Atenção Psicossocial, juntamente com a 
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES). O evento aconteceu no 
auditório da Escola de Saúde de Goiás, em Goiânia, e con-
tou com uma palestra do escritor e integrante da equipe de 
Desenvolvimento Organizacional do Tribunal Regional Elei-
toral de Goiás (TER-GO), Vitor Cruz, com o tema “A estraté-
gia mais importante da vida”. O encontro encerrou um ciclo 
de atividades mensais voltadas para a gestão de Recursos 
Humanos, que aconteceram durante todo o ano de 2021.

Para Gabriella Roriz, da Gerência de Desenvol-
vimento da Segurança do Trabalhador do Hemocentro, 
participar do evento foi um presente de fim de ano. “Que 
evento bem organizado! Me senti acolhida, bem recebida.  

Compliance é tema de 
treinamento no Hemocentro

No dia 17 de dezembro, colaboradores do Hemo-
centro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz parti-
ciparam do treinamento “Compliance: Conceito e Aplica-
ção”, voltado para a apresentação das políticas internas 
de conformidade do Instituto de Desenvolvimento Tec-
nológico e Humano (Idtech). O Compliance é um conjunto 
de regras, padrões e políticas que buscam, principalmen-
te, a transparência e integridade na gestão de processos. 
A cultura do compliance já faz parte das ações do Idtech 
desde sua fundação e é difundida entre os setores. Já o 
comitê, que a sistematiza as normas por meio da política 
de compliance da instituição e unidades geridas, foi im-
plementado em agosto de 2021.

Segundo a coordenadora do comitê, Adriane Es-

píndola, que ministrou o treinamento, a ação é o início 
da divulgação, integração e formalização da atuação dos 
serviços de Compliance aos colaboradores do Hemo-
centro. “O trabalho de Compliance no Idtech já aconte-
ce há anos. O treinamento hoje para os colaboradores 
é uma maneira de formalizar e esclarecer dúvidas. Essa 
expansão é uma forma de agregar o código de conduta 
e políticas de anticorrupção no dia a dia de todos os en-
volvidos com a instituição. Explicamos o passo a passo, 
por exemplo, de como funciona o canal de denúncias, 
que agrega desde o assédio moral aos conflitos de in-
teresses, e incentivamos a leitura das normativas, pois 
queremos agir em conformidade aos processos, essa é a 
coisa certa a se fazer”, explicou.

A organização teve todo o cuidado em receber as lideranças 
e proporcionar um ambiente agradável para todo mundo. A 
palestra teve um conteúdo muito atual, que nos fez refletir 
em vários momentos sobre a nossa vida.” 
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Bolsistas da OVG podem fazer 
cadastro como doador de 
medula óssea 

A Rede de Estadual de Hemocentros – Rede Hemo e 
a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) possuem uma 
parceria que possibilita aos estudantes uma contrapartida às 
bolsas de estudo oferecidas pela organização por meio da 
doação de sangue e plaquetas. Agora, a novidade é que, além 
das doações normais, os estudantes que realizarem o cadas-
tro como doadores de medula óssea também vão pontuar na 
contrapartida do Programa Universitário do Bem (ProBem).

De acordo com a diretora de Programas Especiais 
da OVG, Rúbia Prado, a parceria é mais um reforço para a 

Cufa Goiás faz campanha em 
parceria com a Rede Hemo

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
registrou no mês de março um déficit de 49% em seus 
estoques de sangue e hemocomponentes e para ajudar 
a aliviar essa situação, a Central Única das Favelas (Cufa) 
organizou a campanha Cufa Sangue Bom, com o objetivo 
de aumentar os estoques de sangue em toda rede esta-
dual. A campanha abrangeu todo o mês de abril em várias 
cidades de Goiás.

De acordo com o presidente da Cufa Goiás, Bre-
no Cardoso, o movimento da campanha é nacional. “Ob-
jetivo é que seja uma das maiores doações de sangue já 
realizadas nos últimos anos. Em Goiás, a campanha será 
realizada em 10 cidades. Queremos auxiliar a Rede Hemo 
para suprir o déficit das doações de sangue. Sabemos que 
as doações são necessárias, pois a demanda aumentou”, 
comenta Breno. Para a diretora-geral da Rede Hemo, 
Denyse Goulart, a parceria é muito importante para me-

lhorar o déficit dos estoques em todo o estado de Goiás. 
“A expectativa com a campanha é grande, a Cufa está nos 
ajudado em um momento delicado, quando os estoques 
caíram 49%”, ressalta a diretora.

doação de sangue e plaquetas, assim como a ampliação no 
cadastro de possíveis doadores de medula óssea. “O gover-
no de Goiás, por meio da OVG, optou por ampliar o quanti-
tativo de doações permitido a cada bolsista, de acordo com 
a modalidade do benefício recebido por ele. Essa decisão 
foi pensada levando em consideração à baixa nos estoques 
dos bancos de sangue, especialmente em decorrência da 
pandemia da covid-19. Mais que convidar o bolsista a doar 
sangue, temos o objetivo de conscientizá-lo para que seja 
um doador frequente por toda a vida”, finaliza a diretora.
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Descontos para doadores 
Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, a em-

presa de transporte por aplicativo 99 fechou parceria com 
o Hemocentro Estadual Coordenador Estadual Prof. Nion 
Albernaz para incentivar a população a doar sangue na ca-
pital. Foram realizadas duas ações, nos meses de março e 
julho, em que a empresa ofereceu descontos em viagens 
para os voluntários que fossem a sede da unidade, no setor 
Coimbra, para realizar uma doação de sangue. Para a dire-
tora-geral do Hemocentro, Denyse Goulart, a parceria com 
a 99 chegou na hora certa, uma vez que a rede estadual de 
hemocomponentes sofreu uma acentuada queda, devido 
ao aumento de casos do novo coronavírus em todo o Es-
tado. “Chegamos a registrar um déficit de 49% em nossos 
estoques de sangue no mês março. Muitas pessoas estão 
impedidas de doar devido à covid-19, também houve uma 
diminuição das coletas externas, devido ao fechamento de 
muitas empresas pelo decreto municipal de enfrentamento 
à pandemia”, explica.

Abrale e Abrasta promovem 
campanha em apoio aos 
hemocentros 

Desde 2020, a pandemia da covid-19 mudou ra-
dicalmente os hábitos de toda a população pelo mundo 
afora e tem impactado numa parte importante na vida de 
muitas pessoas: a ausência de doadores nos hemocen-
tros. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Linfoma 
e Leucemia (Abrale) e a Associação Brasileira de Talasse-
mia (Abrasta), lançam a campanha “A pandemia parou o 
mundo. Mas a esperança não pode parar. Doe Sangue. 
Salve Vidas!”, para beneficiar todas as unidades da Rede 
Estadual de Hemocentros – Rede Hemo. 

Pacientes com cânceres do sangue, como as 
leucemias agudas, e portadores da talassemia maior, 

tipo de anemia grave e hereditária, são os mais afetados 
com a escassez de doadores. Estes pacientes fazem as 
transfusões sanguíneas como parte do tratamento e os 
estoques de bolsas de sangue estão em baixa nos he-
mocentros de diversas regiões do país. De acordo com a 
diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, a parceria 
é muito importante para diminuir o déficit dos estoques 
em todo o estado de Goiás. “As duas instituições sem-
pre apoiaram a nossa causa, vendo a necessidade do 
aumento dos estoques de sangue. A expectativa com a 
campanha é que aumente o número de doadores”, res-
salta a diretora.
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Colaboradores do Idtech 
visitam novo prédio do 
Hemocentro Coordenador

Na semana anterior à inauguração do novo prédio 
do Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz, 
no dia 28 de maio, os colaboradores da sede do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), orga-
nização que faz a gestão da unidade de saúde, visitaram 
o prédio do governo de Goiás para conferir o resultado da 
reforma e ampliação do ambiente, além dos novos equipa-
mentos adquiridos para o local. De acordo com a então di-
retora administrativa do Hemocentro, Núbia Borges, foi um 
momento muito especial poder receber e compartilhar com 
os colegas do Idtech a obra finalizada. “Eles puderam ver 
com os próprios olhos os resultados de todo planejamento 

Geralda Albernaz visita sede do 
Hemocentro após reforma  

No dia 26 de maio, Geralda Albernaz, ex-primeira-
-dama de Goiânia e viúva do ex-prefeito da capital, Nion Al-
bernaz, visitou o novo prédio do Hemocentro Coordenador, 
que leva o nome de seu esposo. A iniciativa da homenagem 
ao professor partiu do vice-governador Lincoln Tejota, que 
à época, em 2017, era deputado estadual. Após a morte do 
ex-prefeito, em setembro daquele ano, o então deputado 
apresentou projeto de lei propondo a alteração do nome do 
Hemocentro de Goiás, que foi aprovado na Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego).

Durante a visita, Geralda Albernaz afirmou que o 
novo prédio está além das expectativas. “Graças a essa 
equipe maravilhosa e de excelência, estão mostrando do 
que são capazes de fazer. A população de Goiânia terá um 
serviço à altura do que as pessoas almejam. E nós, que es-
tamos sendo homenageados por meio do Nion, estamos 
felizes”, comenta.  Para o coordenador executivo do Institu-
to de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), ins-
tituição que faz a gestão da unidade de saúde, Lúcio Dias, 

em equipe, já que todos, cada um em sua área de atuação, 
foram importantes na construção dessa nova estrutura”, 
comenta. 

A assistente administrativa da Gerência Financeira 
do Idtech, Gisely Peixoto, afirmou que o prédio está com 
uma estrutura invejável. “Já tinha ido ao Hemocentro antes 
do Idtech assumir a gestão e o que foi apresentado durante 
a visita é impressionante. Tenho visto o empenho de todos 
os envolvidos para que tudo isso acontecesse e essa dedi-
cação e esforço tornaram o prédio do Hemocentro Coorde-
nador muito mais confortável e receptivo às pessoas que 
forem doar”, enfatiza.

receber a esposa do ex-prefeito e poder mostrar o novo 
prédio é gratificante. “Administramos o Hemocentro com 
muita seriedade e transparência, marcas que foram deixa-
das pelo legado do Nion Albernaz”, finaliza o coordenador.
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Governador e secretário de 
Saúde de Rondônia conhecem 
estrutura do Hemocentro 

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha e 
o secretário de Estado de Saúde daquele estado, Fernando 
Máximo, visitaram o Hemocentro Estadual Coordenador Prof. 
Nion Albernaz, no dia 10 de junho, para conhecer a estrutura 
inaugurada no dia 1º junho. Acompanhados do secretário de 
Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, e das diretoras 
da unidade, as autoridades de Rondônia percorreram todas as 
instalações do prédio, observando o atendimento realizado e 
conversando com colaboradores e usuários.

A ideia, segundo o governador, é conhecer a coad-
ministração realizada em Goiás entre o governo do Esta-
do e as organizações sociais. “O que nos faz ficar bastante 
abismados, felizes aqui, é o tratamento dispensado. Aqui é 
feito através do privado juntamente com o serviço públi-
co. A união e o esforço que fizeram com que pudesse dar 
a qualidade extremamente adequada. É isso o que a gente 
quer levar para o nosso Estado.” Ele citou ainda a mudança 
estrutural pela qual passou o Hemocentro Coordenador ao 
prestigiar uma exposição no segundo andar do prédio, que 
mostra as dependências antes e depois da reforma. 

Ismael Alexandrino se colocou à disposição para 
troca de experiências e exaltou a política administrativa 
adotada pelo governo goiano. “Nós sabemos que a saúde 
pública no Brasil tem muito a avançar e existem ferramen-

tas alternativas complementares à administração direta 
que podem dar agilidade e qualidade, com respeito e pres-
tação de contas transparente, com governança do Estado 
com cogestão, transformando tudo isso para o usuário e 
para a população em nosso Sistema Único de Saúde.”

Crianças portadoras de 
hemofilia recebem kits da 
Abraphem 

O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion 
Albernaz reuniu pacientes hemofílicos de 6 a 9 anos, no 
dia 10 de julho, para fazer a entrega de kits doados pela 
Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia (Abra-
phem). Além de uma bolsa térmica para transporte de me-
dicamentos e uma carteira de identificação do paciente, 
as crianças ganharam um jogo de tabuleiro, criado pela a 
Abraphem – “Dominando a Hemofilia”. Muito empolgados, 
eles foram convidados, juntamente com seus familiares, 
para uma partida emocionante.

Para a psicóloga Livia Brito, o brincar com a criança 
é muito importante porque é desta forma que ela consegue 
expressar e entender o mundo. “Para criança, ter um jogo 
explicativo e ao mesmo tempo lúdico para entender a com-
plexidade da hemofilia é muito válido, porque para elas será 
mais fácil compreender todas as informações sobre o que é 
a doença, da importância da adesão ao tratamento e tam-
bém saber quais são os cuidados que elas precisam ter em 
situações de urgência e emergência”, pontua.  Segundo a 

presidente da Abraphem, Mariana Freire, a parceria da as-
sociação com o Hemocentro é muito importante e permite 
alcançar todos os pacientes de maneira abrangente e parti-
cularizada.”A criação e envio deste material foi a forma que 
encontramos de mostrar aos pacientes que a qualidade do 
tratamento deles é importante para Abraphem” destaca.
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Ministro da Saúde visita 
o novo Hemocentro

No dia 15 de junho, o ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, visitou as instalações do novo Hemocentro 
Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz, inaugurado no 
dia 1º do mesmo mês. Acompanhou o governador Ronal-
do Caiado; o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz; o secretá-
rio de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino e do secre-
tário municipal de Saúde, Durval Pedroso, entre outras 
autoridades. A comitiva visitou todas as dependências do 
prédio, passando pelo chamado ciclo do doador, pelas alas 
de fisioterapia, unidade de atendimento dia, dispensação 
de medicamento, e outras áreas técnicas.  

Ao falar com a imprensa, ele ressaltou que o He-
mocentro de Goiás é uma amostra do que é o intuito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). “O SUS é o que estamos 
vendo hoje aqui, este Hemocentro, que está absoluta-
mente de acordo com o princípio do Estado brasileiro, 
que é baseado no respeito à dignidade da pessoa huma-
na, na saúde como direito social e em políticas públicas 
que são direito de todos e o dever do Estado”, disse Quei-
roga. Caiado seguiu a mesma linha e disse que o Hemo-
centro de Goiás é hoje uma referência nacional em várias 
áreas ligadas ao sangue. “A visita do ministro na data de 
hoje nos dá a oportunidade de estar visitando este cen-
tro, que é uma referência nacional de coleta (de sangue), 
como também de medula óssea, e amanhã, ao avançar, 
em células-tronco.”

Autoridades municipais 
visitam o novo Hemocentro 

O secretário municipal de Cultura de Goiânia, Zan-
der Costa e o vereador Anselmo Pereira estiveram no He-
mocentro Coordenador Nion Albernaz, acompanhados da 
artista plástica e curadora voluntária do Projeto Arte Pela 
Vida, Helena Vasconcelos, para conheceram as novas ins-
talações da unidade. O espaço mantém um projeto de hu-
manização que conta com instalação de telas de artistas 
goianos. Tanto o vereador quanto o secretário se disseram 
surpreendidos com o que viram. “Este modelo do Hemo-
centro deveria ser um exemplo a ser seguido por todo o 
país. Aqui tem tratamento adequado, experiência, trato 
científico, mas tem essencialmente uma coisa: amor e ci-
dadania em servir. Esse é o Hemocentro que eu sonhei há 
muitos anos no Estado de Goiás”, disse Anselmo.

Já Zander ressaltou a estrutura encontrada no 
prédio, inaugurado em junho, além do ambiente acolhedor 
que, segundo ele, quer levar para as unidades de saúde 
municipais. “Estou impressionado. Nunca vi isso. Estamos 
com equipamentos de ponta. E tem ainda essa exposição 

de arte, que o governo proporcionou, trazendo às pessoas 
que vem aqui fazer o tratamento um pouco mais de alegria. 
Eu particularmente fiquei muito impressionado e vou levar 
a ideia até o nosso prefeito para que a gente possa fazer 
essa humanização em nossos Cais, onde a gente faz nosso 
atendimento médico.”



68

Re
de

 H
em

o 
Pú

bl
ica

 d
e 

Go
iá

s 
    

    
    

    
Re

la
tó

rio
 A

nu
al

 2
02

1

Auditora Fiscal do Trabalho 
conhece novo prédio do 
Hemocentro 

No dia 30 de julho, a auditora fiscal da Superinten-
dência Regional do Trabalho em Goiás (SRT/GO), Jacqueline 
Carrijo, visitou as instalações do novo prédio do Hemocentro 
Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz. Na oportunidade, 
ela discursou aos colaboradores da unidade de saúde duran-
te o treinamento da brigada de incêndio. Durante a visita, a 
auditora foi acompanhada pelo superintendente do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) – orga-
nização responsável pela gestão do Hemocentro, José Cláu-
dio Romero; pelo coordenador executivo do Idtech, Lúcio Dias; 
pelo assessor jurídico Marcelo Matias; pela diretoria da Rede 
Estadual de Hemocentros – Rede Hemo – Denyse Goulart, 
Ana Cristina Novais e Núbia Borges. 

A auditora conta que conheceu o prédio do Hemo-
centro antes da reforma e afirma que está impressionada 
com a qualidade da obra. “Certamente teremos processos 
e organização do trabalho seguros. O governo de Goiás e o 
Idtech estão de parabéns”, ressalta. Jacqueline reforçou que 
os trabalhadores merecem um ambiente de trabalho com to-
das as melhorias e tecnologias que foram disponibilizadas e 
a população merece todo esse atendimento com qualidade e 
segurança. “Quando você caminha aqui dentro e vê toda essa 
estrutura física, todos estes equipamentos, todo esse mo-
biliário, tantos profissionais de excelência, realmente dá um 
orgulho muito grande, estou encantada”, finaliza a auditora.

Hemocentro apoia campanha 
da Abrale sobre PTI

Quando um paciente recebe o diagnóstico da 
Trombocitopenia Imune Primária (PTI) é importante en-
tender o que é a doença, quais os principais sintomas e os 
cuidados necessários, por isso, a Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia (Abrale) promove constantes campa-
nhas de conscientização sobre a doença em parceria com 
os hemocentros do país. Em Goiás, o Hemocentro Estadual 
Coordenador Prof. Nion Albernaz garante atendimento aos 
portadores da PTI, e apoia a Abrale na conscientização da 
população sobre a doença.

A médica hematologista do Hemocentro, Rafae-
la Fonseca, explica que a PTI é uma doença autoimune, 
que se caracteriza pela baixa contagem das plaquetas 
sanguíneas e que pode acometer qualquer tipo de pes-
soa, independentemente da idade, raça ou sexo. “Entre 
os principais sintomas da PTI estão a fácil formação de 
hematomas, o aparecimento de manchas vermelhas ou 
roxas pela pele, sangramento prolongado de ferimen-
tos, sangramento espontâneo pelo nariz e sangramento 
nas gengivas. Para se chegar a um diagnóstico preciso é 
necessário buscar ajuda médica para que exames sejam 

feitos e o tratamento iniciado”, orienta. Rafaela ressalta 
que apesar da baixa quantidade de plaquetas, pode ser 
que não seja necessário fazer nenhum tratamento, quan-
do, por exemplo, não há sinais ou há sinais leves de he-
morragia. Ela esclarece que por se tratar de uma doença 
autoimune, normalmente o paciente costuma apresentar 
anticorpos contra antígeno plaquetário. 
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Superintendente da Secult 
visita exposição de arte no 
Hemocentro 

O superintendente de Fomento e Incentivo à Cul-
tura do Estado, Nilson Jaime, esteve no Hemocentro Es-
tadual Coordenador Prof. Nion Albernaz para visitar a ex-
posição da artista Helena Vasconcelos, curadora voluntária 
do Projeto Arte Pela Vida. O superintendente foi acompa-
nhado pelos professores Ricardo Assis (UEG), Egmar Felício 
(UFG), a analista judiciária do Tribunal de Justiça, Fernanda 
Martins, além da autora das obras, Helena, e da diretora-
-geral do Hemocentro, Denyse Goulart, que fez questão de 
apresentar as novas instalações do prédio ao grupo. 

Encantando com a unidade de saúde, Nilson lem-
brou que, nos tempos de juventude também trabalhou em 
um banco de sangue da capital, mas que “nada se compara 
ao que temos aqui hoje, em uma unidade pública do Esta-
do”. Ele destacou que é muito importante que se pense na 
cultura também na saúde, certamente ela trará bem-estar, 
alegria e conforto para quem visita esta exposição. “Hele-
na Vasconcelos é uma grande artista goiana que consegue 
captar a essência das coisas de Goiás, da cultura, dos cos-
tumes, do folclore e da alma goiana. O Hemocentro está de 
parabéns”, elogiou.

Militares da Marinha 
conhecem as novas instalações 
do Hemocentro 

Em agosto, um grupo de militares da Capitania 
Fluvial da Marinha do Brasil, com sede em Goiânia, co-
nhecerau as novas instalações do Hemocentro Estadual 
Coordenador Prof. Nion Albernaz. O capitão de fragata 
Felipe Santiago conta que ficou encantado com a nova 
estrutura do Hemocentro Coordenador. “Fiquei bastante 
impressionado com as instalações, não por serem no-
vas, mais por serem funcionais, e isso é o mais interes-
sante. Estou bastante impressionado e agradecido pela 
oportunidade de conhecer o trabalho que é desenvolvido 
aqui, me enriqueceu bastante.” Na oportunidade, o grupo 
confirmou a realização de campanha interna de doação 
de sangue da capitania.

Segundo a diretora-geral da Rede Estadual de 
Hemocentros – Rede Hemo, Denyse Goulart, esse tipo de 
ação contribui significativamente com a manutenção dos 
estoques da rede. “Esse é o tipo de parceria que nós bus-
camos. Atos como este mantêm nossos estoques, no mo-
mento de uma necessidade pontual. É o início de uma par-
ceria que acreditamos que irá perdurar com doações dos 
militares, pelo menos, a cada seis meses” relata.
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Rede Hemo apoia 8º Congresso 
Todos Juntos Contra o Câncer

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
apoiou, pelo terceiro ano consecutivo, a Associação Brasi-
leira de Linfoma e Leucemia – Abrale na realização da 8ª 
edição do Congresso Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC). 
Em decorrência da pandemia, o Congresso TJCC foi realiza-
do no formato totalmente digital, entre os dias 20 e 24 de 
setembro. Segundo a coordenadora de eventos da Abra-
le, Thais Crystal, o evento contou com salas simultâneas 
de debate, espaço para expositores, networking dentro da 
plataforma, entre outras funcionalidades. “Ainda que on-li-
ne, o objetivo do Congresso permanece o mesmo: debater 
com líderes da saúde, política e organizações de apoio a pa-
cientes com câncer a fim de melhorar o cenário da oncolo-
gia no país, garantindo o cumprimento da Política Nacional 
para a Prevenção e Controle do Câncer”, afirma.

Segundo a diretora-geral da Rede Hemo, Deny-
se Goulart, esta é uma iniciativa que tem como objetivo 
aproximar os interessados do segmento com uma agen-
da colaborativa, visando influenciar as políticas de saúde 
na área de oncologia. “Podemos observar que de todas as 
situações podemos extrair um lado positivo. Este ano, por 
exemplo, teremos a oportunidade de participar do TJCC e, 
com isso, oportunizar conhecimento à nossa equipe. Hoje, 

Rede Hemo e TV Anhanguera 
se unem em campanha de 
doação de sangue

Você já doou sangue depois de ver um pedido de 
doação pela televisão? Esperamos que sim. Logo após uma 
entrevista na imprensa, o número de doadores aumenta 
em nossas unidades. É o papel da imprensa fazendo a dife-
rença no dia a dia de milhares de pessoas. Desta vez, a arte 
imita a vida. A minissérie “Sob Pressão” está de volta re-
tratando temas relevantes sobre a saúde pública do Brasil. 
Nesta quarta temporada, o primeiro episódio retrata a te-
mática da doação de sangue, dando início a uma campanha 
nacional em prol dessa causa promovida pela Rede Globo 
junto às suas afiliadas.

Em Goiás, a TV Anhanguera reforçou esta corrente 
do bem com o objetivo de apoiar a Rede Estadual de He-
mocentros – Rede Hemo. Entre os dias 2 e 9 de setembro, 
a emissora intensificou os pedidos de doação de sangue 
nos pontos fixos de coleta presentes na capital e nas cida-
des de Catalão, Ceres, Rio Verde, Jataí, Formosa, Porangatu 
e Quirinópolis. Além disso, a unidade móvel do Hemocentro 
também participou da campanha nas cidades de Goiânia, 
Anápolis e Aparecida de Goiânia. O resultado da ação foi a 
captação de 1.051 bolsas de sangue. 

realizamos cadastro de doadores de medula óssea nas 
nove unidades da Rede Hemo e mantemos uma parceria 
com a Abrale, que oferece educação à distância através do 
Onco Ensino”, ressalta.
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Rede Hemo apoia o 2º 
Congresso Juntos Pela 
Hemofilia

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo 
apoiou o 2º Congresso “Juntos Pela Hemofilia”, realizado pela 
Federação Brasileira de Hemofilia. O evento aconteceu de 
forma on-line e apresentou conteúdos científicos atualiza-
dos para levar conhecimento à comunidade de coagulopa-
tias hereditárias, profissionais de saúde, acadêmicos, auto-
ridades e sociedade em geral. Para a diretora-geral da Rede 
Hemo, Denyse Goulart, o evento é uma oportunidade para 
que pacientes, familiares e profissionais se atualizem sobre 
o há de mais recente para o tratamento de hemofilia, doença 
de von Willebrand e outras coagulopatias hereditárias. 

Rede Hemo e PRF fazem 
parceria para o feriado 

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo e 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se uniram em uma cam-
panha no final do ano para aumentar o número de bolsas 
de sangue no estoque da Rede Hemo. De acordo com a 
PRF, nos últimos quatro anos, nesse período que envolve 
o feriado de Finados aconteceram 92 acidentes nas rodo-
vias federais que cortam o estado de Goiás e 96 pessoas 
ficaram feridas. As vítimas desses acidentes muitas vezes 
precisam de bolsas de sangue, por isso, a importância de 
incentivar a população a doar sangue e ajudar na reposição 
das bolsas utilizadas nesse período. Somente no feriado de 
Finados do ano passado, a PRF registrou 33 acidentes, que 
deixaram 38 feridos e causaram a morte de cinco pessoas 
nas BRs que cortam o estado.

De acordo com a diretora-geral Denyse Goulart, 
esta parceria é importante, pois os estoques já estão sen-
do preparados para o fim do ano. “Sabemos que no mês 
de dezembro, durante as férias escolares, sempre há uma 
queda no número de doações e há uma tendência de au-
mento do consumo de hemocomponentes nas unidades 
de saúde”, comenta a diretora. A Rede Hemo atende a 221 
serviços de saúde em todo estado de Goiás.

Hemocentro Itinerante 

Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de 
Sangue, o Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion 
Albernaz e organização social SAS Brasil realizaram a ação 
Hemocentro Itinerante. Com uma carreta desenvolvida 
para realizar coletas de sangue em todo país, a SAS Brasil 
chegou à Praça Universitária, em Goiânia, no dia 16 de no-
vembro, onde permaneceu por quatro dias atendendo os 
voluntários à doação de sangue. Para a diretora-geral do 
Hemocentro, Denyse Goulart, a parceria com a SAS Brasil 
ocorreu em um momento bastante oportuno, visto que no 
período o déficit no estoque era 20%. “Foi um evento bas-
tante produtivo, com muitos doadores e esperamos que 
todas possam buscar a Rede Estadual de Hemocentros 
para doações futuras”, afirma a diretora. 
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Rede Hemo inicia 
projeto Futuro Doador

No mês de novembro, o Hemocentro Estadual Co-
ordenador Prof. Nion Albernaz recebeu adolescentes do 
Instituto Presbiteriano de Educação – IPE para realizarem 
a primeira doação de sangue, em alusão ao projeto Futuro 
Doador. Denyse Goulart, diretora-geral da Rede Estadual de 
Hemocentros – Rede Hemo, reforça o papel do projeto em 
preparar novos doadores para o banco de sangue. “Estamos 
plantando boas sementes para que no futuro cresçam mais 
conscientes com uma visão humanitária de pensar no próxi-
mo em ajudar as pessoas. E vamos colher frutos, mobilizan-
do cada vez mais pessoas para a doação de sangue”, finaliza.

Andrea Santos acordou cedo para levar o filho Luiz 
Fernando Gomes, aluno do IPE, para fazer a primeira doação 
de sangue. Ela garante que foi uma experiência fantástica. 
“Primeiro pelo acolhimento, pelo preparo de toda equipe e 
que faz a gente se sentir totalmente envolvida com o pro-
cesso, dando vontade de participar efetivamente. Que a gen-
te seja multiplicador desse processo de doação de sangue”, 
enfatiza. Luiz Fernando comentou que a sensação de ajudar 
outra pessoa é muito boa.  A ação também envolveu pais de 
alunos da Escola Municipal Mundo Mágico, de Santa Rosa de 
Goiás. Valdeci Martins é farmacêutico em Santa Rosa e veio 

Rede Hemo e PRF se unem 
em campanha de incentivo à 
doação de medula óssea

De 14 a 21 de dezembro a Rede Estadual de He-
mocentros – Reme Hemo e a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) realizaram a Semana de Mobilização Nacional para 
Doação de Medula Óssea. O objetivo da parceria foi au-
mentar o número de cadastros de medula em todo o país. 
De acordo com a diretora-geral da Rede Hemo, Denyse 
Goulart, a compatibilidade para doação de medula óssea 
quando não é encontrado na família, é de 1 para cada 100 
mil habitantes e isso causa uma angústia muito grande nas 
famílias que estão em busca de um doador. “O Hemocentro 
tem um papel desafiador de estar sempre buscando novos 
cadastros, novas pessoas que tenham interesse em fazer 
este gesto. Sabemos que existe um índice de desistência 
muito grande das pessoas que se cadastram”, afirma.

Para o inspetor da PRF, Luiz Fernando Sanches, a 
campanha é uma oportunidade de a equipe sair um pouco 
das rodovias e servir à população em geral. “Essa campa-
nha já faz parte do calendário nacional da PRF. Vamos di-
vulgar e cadastrar nossos policiais e convocar a sociedade 
para que tenha empatia e faça o mesmo”, afirma o inspetor. 
Denyse ressalta que a parceria com a PRF tem um poder de 
mobilização muito grande e que isso contribui para a cons-
cientização da população.

participar da ação. “Eu já tenho uns 30 anos que faço a do-
ação de sangue regularmente, aqui no Hemocentro é a pri-
meira vez. Ver que meu filho João Gabriel quer ser um doador 
de sangue também me deixa muito feliz”, comenta Valdeci.





O presente relatório foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária Anual, realizada em 30 de março de 2022, de ma-
neira virtual, via plataforma Zoom, conforme normas legais e disposições estatutárias do Idtech em vigência.






