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Em um ano atípico, reinvenção e 
inovação seguem como marca da 
Hemorrede 

Já se passaram dois anos desde que o Instituto de Desenvolvimen-
to Tecnológico e Humano (Idtech) assumiu a gestão da Hemorrede Pública 
de Goiás. Apesar da nova experiência, a instituição tem alcançado o obje-
tivo, que é não apenas gerir, mas também melhorar o sistema, aperfeiçoar 
processos e alcançar o nível máximo em excelência no atendimento à po-
pulação do Estado de Goiás. Neste relatório anual, o trabalho realizado em 
todas as unidades da Hemorrede ao longo de 2020 poderá ser analisado. 

Mesmo em meio a um ano atípico, devido à pandemia do novo 
coronavírus, período no qual a população precisou se isolar das atividades 
corriqueiras, a Hemorrede Pública de Goiás conseguiu atingir 95% da meta 
estipulada para 2020 em coleta de sangue de doadores aptos. O resultado 
foi a produção de 100.780 hemocomponentes. 

A coleta e distribuição é a atividade de maior destaque na He-
morrede, mas não é a única. Também somos referência no atendimento 
às doenças relacionadas ao sangue, como hemofilia, anemia falciforme 
e talassemia, com atendimento em todas as unidades. Em 2020 foram 
realizadas 5.340 consultas médicas e 6.203 não médicas, além de 2.070 
internações/dia na clínica hematológica, número 49% maior do que o es-
tipulado como meta para o ano. 

Para que essas metas fossem alcançadas, a Hemorrede Pública 
de Goiás precisou se reinventar, passando, por exemplo, a funcionar em 
períodos de ponto facultativo próximos a feriados, dando oportunidade 
para que doadores que não estivessem trabalhando pudessem cooperar 
com os bancos de sangue do Estado. Como forma de evitar aglomeração e 
contaminação pelo novo coronavírus, foi criado um sistema agendamento 
de doação de sangue e plaquetas pela internet e pelo telefone 0800 642 
0457, promovendo segurança e comodidade para doadores, pacientes e 
colaboradores de todas as unidades. 

A Hemorrede Pública também está passando por uma reestrutura-
ção física em suas unidades. No ano passado foram entregues as obras de 
revitalização da Unidade de Coleta de Transfusão (UCT) de Formosa e do He-
mocentro Regional de Ceres. Já o Hemocentro Coordenador Professor Nion 
Albernaz,  em Goiânia, seguiu em obras e terá sua área construída aumentada 
em 65% para atender à demanda atual dos serviços de coleta e transfusão, 
além de atendimento ambulatorial no tratamento de mais de dez doenças 
ligadas ao sangue e fornecimento de medicamento para pacientes. 

O investimento na obra é de aproximadamente R$ 7,6 milhões, 
repassados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) ao Idtech, além de 
outros recursos para mobiliário e equipamentos. A obra já está cerca de 
80% concluída e a previsão é que ela seja finalizada e entregue à população 
goiana no primeiro semestre de 2021.  

Nas próximas páginas será possível ver tudo o que tem sido reali-
zado na Hemorrede Pública de Goiás. 

Tenha uma boa leitura. 
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Na função de secretário de Estado da Saúde podemos perceber a 
melhora no atendimento à população em todo o Estado de Goiás, apesar da 
pandemia do novo coronavírus que nos surpreendeu em 2020. Essa melho-
ria foi perceptível pela forma como a Hemorrede Pública de Goiás vem sendo 
administrada pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Id-
tech). As unidades tiveram que se reinventar, traçar novos fluxos, meios de 
atendimento diferenciados para evitar aglomeração e, consequentemente, 
o contágio da população. E conseguiu. Mantivemos os estoques de sangue 
em um nível confortável e sem desabastecimento dos hospitais de Goiás.

Um dos pilares da gestão em saúde do governo Ronaldo Caiado é 
a regionalização e com ela nós ampliamos vários hospitais do interior de 
forma que hoje temos unidades de terapia intensiva nas macrorregiões. Isso 
faz com que aumente a demanda do consumo de sangue e de hemocompo-
nentes e, por isso que a reforma e revitalização das unidades da hemorrede 
por todo o estado é tão importante.

Além da modernização das unidades do interior, a obra de refor-
ma e ampliação do Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, em 
Goiânia, ficará pronta para o atendimento à população ainda em 2021. Essa 
era uma demanda antiga. O ambiente era de difícil circulação, precário e os 
colaboradores não tinham condições adequadas para o trabalho. Após con-
cluída, a população terá um atendimento digno, tanto para doação de san-
gue, quanto para tratamento de doenças como anemia falciforme, hemofilia 
e outras enfermidades relacionadas ao sangue.  

Queremos dar um salto de qualidade naquilo que é realizado no He-
mocentro Coordenador  e organizar toda a Hemorrede. Essas obras vão im-
pactar positivamente a vida de mais de 7 milhões de goianos. Nossa meta 
aqui é acolher a necessidade de toda a população - do ponto de vista técnico 
e assistencial, formar profissionais com educação continuada e residência 
médica para o estado de Goiás, e ser um modelo para o Brasil.

Os resultados, apesar da pandemia, foram positivos. A Hemorrede 
Pública de Goiás conseguiu atingir 95% da meta estipulada para 2020 em 
coleta de sangue de doadores aptos. Com todas essas realizações, perce-
bemos que estamos no caminho certo, com a certeza de que em 2021 tere-
mos ainda mais motivos para celebrar.

Ismael Alexandrino Júnior
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Queremos dar um salto 
de qualidade naquilo que é reali-
zado no Hemocentro Coordena-
dor  e organizar toda a Hemor-
rede. Essas obras vão impactar 
positivamente a vida de mais de 
7 milhões de goianos.

Palavra do Secretário
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2020 foi um ano desafiador, talvez o de maior dificuldade em nos-
sas vidas. Foi preciso nos distanciarmos, aumentar os cuidados, criar novas 
rotinas e aperfeiçoar as já existentes. Iniciamos o ano otimistas, com o início 
de novos projetos e a continuidade de nossa maior obra até agora: a refor-
ma e ampliação do Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, em 
Goiânia. Entretanto, um fato inesperado nos pegou de surpresa: a pandemia 
de covid-19 nos obrigou a pisar no freio e alterar nossa rota.

Nem por isso esmorecemos. Nesse ano, a Hemorrede Pública 
de Goiás se reinventou e atingiu 95% da meta de coleta de sangue, o 
que correspondeu a mais de 44 mil coletas ao longo de 2020 nas nove 
unidades em todo o Estado. Também foram realizadas mais de 11 mil 
consultas e 2 mil internações de leito/dia para os pacientes das diversas 
doenças que atendemos relacionadas ao sangue, como talassemia, ane-
mia falciforme e hemofilia.

Para proteger e dar mais comodidade aos nossos doadores, lança-
mos o sistema de agendamento de doações pelo site agenda.hemocentro.
org.br e também pelo telefone 0800 642 0457. Outra medida foi ampliar 
o atendimento da unidade móvel, que passou a ser requisitada por condo-
mínios residenciais para que os moradores pudessem realizar esse ato de 
solidariedade com mais segurança.

Outras novidades também foram lançadas ao longo do ano, como 
novos equipamentos de fisioterapia para os pacientes do Hemocentro Co-
ordenador, a implantação do novo hemoglobinômetro e a aquisição de equi-
pamentos de coleta de plaqueta por aférese.

O Ensino e Pesquisa ganhou destaque em 2020. O Hemocentro 
Coordenador iniciou dois projetos de pesquisa com plasma convalescente 
de pacientes que tiveram covid-19, sendo um para coleta e outro para a 
infusão do hemocomponente em pacientes graves da doença. Este foi o 
primeiro estudo do gênero realizado em instituições do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em Goiás.

Isso tudo foi realizado sem esquecer a estrutura física. Demos con-
tinuidade às obras do Hemocentro Coordenador, entregamos a revitalização 
do Hemocentro Regional de Ceres e das Unidades de Coleta e Transfusão 
(UCT) de Formosa e de Quirinópolis, além de reparos de manutenção e ins-
talação de câmeras de segurança em toda a Hemorrede.

Os desafios foram enormes, mas nos prepararam para as adversi-
dades mais complexas que podemos enfrentar daqui pra frente. Tudo o que 
vivemos em 2020 nos mostrou que, com união e boa aplicação de recursos, 
conseguimos fazer uma gestão de excelência para o usuário do SUS. Vamos 
em frente!

José Cláudio Romero, 
Superintendente do Idtech

Tudo o que vivemos em 
2020 nos mostrou que com 
união e boa aplicação de recur-
sos, conseguimos fazer uma 
gestão de excelência para o 
usuário do SUS.

Palavra do Superintendente
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Histórico da Hemorrede
A Hemorrede Pública de Goiás 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 estendendo seus serviços gra-
dativamente através da expansão da Hemorrede, contem-
plando, assim, a população do interior do Estado e, sobre-
tudo, eliminando procedimentos hemoterápicos inseguros.

O Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof. 
Nion Albernaz, localizado em Goiânia, teve sua sede pró-
pria inaugurada em 1988. Criado nos moldes do Pró-San-
gue - Programa Nacional do Sangue/Ministério da Saúde, 
o Hemocentro exerce papel fundamental no contexto da 
saúde pública e visa proporcionar condições que assegurem 
a quantidade e qualidade do sangue, hemocomponentes e 
hemoderivados a serem transfundidos, além do tratamento 

de pacientes com hemofilia, talassemia e anemia falciforme.
Gerenciada pelo Idtech desde novembro de 2018, 

a Hemorrede Pública de Goiás é uma rede do Governo de 
Goiás/Secretaria de Estado da Saúde, com atendimento 
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 Hemorrede.

O Idtech também deu início ao processo de acredi-
tação do Hemocentro Coordenador, que visa a certificação 
de qualidade da instituição de saúde, de acordo com pa-
drões e requisitos definidos pela metodologia da Organiza-
ção Nacional de Acreditação (ONA).

Hemorrede Pública

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 2020

Consultas: 11.543
Internações Leito/dia: 2.070
Coletas: 44.032





Produção,
Indicadores e Ações02
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Um ano de desafios
Em meio a maior pandemia do século, período em 

que a mobilidade ficou comprometida, a Hemorrede de Goi-
ás conseguiu atingir 95% da meta estipulada para 2020 em 
coleta de sangue de doadores aptos. Foram 44.032 coletas 
realizadas no ano, ante uma meta de 46.560.  O resultado 
foi a produção de 100.780 componentes. Na outra ponta do 
processo, foram realizadas 5.340 consultas médicas e 6.203 
não médicas, além de 2.070 internações/dia na clínica hema-
tológica, número 49% maior do que o estipulado como meta. 
Outros pontos que chamam a atenção são os exames so-
rológicos e hematológicos. Estes últimos tiveram um incre-
mento de 98% em relação à meta traçada, de 2.040 exames. 
No total, o ano fechou com 4.045 exames hematológicos.    

Para conseguir atingir tais números foram realiza-
das uma série de ações, campanhas em datas como car-
naval e férias de julho, o deslocamento da unidade móvel 
a instituições e condomínios durante a pandemia e a aber-
tura da unidade nas antevésperas de feriados como Natal 
e Ano Novo . Os números, no entanto, não foram capazes 
de evitar um déficit de 36%  no estoque de sangue nos últi-
mos cinco meses de 2020. Confira a seguir algumas ações 
tomadas durante o ano.

Sistema de Agendamento
Como forma de evitar aglomeração durante a 

pandemia e sob orientação do Governo de Goiás e da Se-
cretaria de Estado de Saúde, o Hemocentro de Goiás criou 
um sistema de agendamento pela internet e pelo telefone  

0800 642 0457. O serviço foi implantado no dia no dia 30 de 
março e até dezembro contabilizou 14 mil agendamentos, 
promovendo mais comodidade e segurança para doadores, 
pacientes e colaboradores do Hemocentro. 
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Ampliação na coleta 
de plaquetas

Com a aquisição de dois novos aparelhos de cole-
ta de plaquetas, a  Hemorrede conseguiu ampliar a coleta 
do hemocomponente, expandindo o serviço para unida-
des do interior e reduzindo os custos de transporte. Em 
outubro, a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Po-
rangatu começou a fazer a coleta separada das plaque-
tas, seguida pelo Hemocentro Regional de Ceres, onde os 
aparelhos começaram a funcionar em novembro. Já em 
dezembro foi a vez do Hemocentro Regional de Jataí fazer 
a coleta individualizada do hemocomponente. 

Produção própria
Com a utilização em massa de máscaras de prote-

ção facial pela população devido à pandemia e a alta de preço 
do produto devido à demanda, o Hemocentro Coordenador 
optou pela própria confecção do equipamento de proteção 
individual, garantindo, assim, o estoque e custo reduzido. 
Para se ter uma ideia, em junho foi registrado um aumento 

de preço da ordem de 1.217% no preço do produto no mer-
cado em relação à compra anterior realizada pelo Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), insti-
tuição responsável pela administração da Hemorrede. Com 
a produção própria, foi possível atender às demandas com 
8 mil máscaras, utilizadas em todas as unidades no Estado.
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Funcionamento em 
feriados prolongados

Para alavancar a doação de sangue, a Hemorre-
de passou a funcionar em períodos de ponto facultativo 
próximos a feriados, dando oportunidade para que doa-
dores que não estivessem trabalhando pudessem coo-
perar com os bancos de sangue do Estado. Os feriados 
prolongados são datas em que há um aumento de de-
manda por hemocomponentes. Durante os quatro dias 

de carnaval, por exemplo, foram coletadas 269 bolsas de 
sangue e realizados 190 cadastros para a doação de me-
dula óssea. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas 
de Natal e Ano Novo, foram realizados 174 cadastros de 
doadores, que resultaram em 98 bolsas de sangue cole-
tadas, 34 cadastros de medula óssea e duas coletas de 
plaquetas. 



Qualidade03



17

He
m

or
re

de
 P

úb
lic

a 
de

 G
oi

ás
    

    
    

    
 R

el
at

ór
io

 A
nu

al
 2

02
0

Hemocentro cria projeto 
“Falando de Qualidade” 

Em fevereiro de 2020, a Hemorrede Pública de Goi-
ás criou o projeto “Falando de Qualidade” com o objetivo de 
dar mais agilidade aos assuntos do Escritório da Qualidade, 
como os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da ins-
tituição, as auditorias internas, mapeamento dos proces-
sos e as definições de fluxos. Realizada semanalmente, a 
reunião conta com a participação de um representante de 
cada setor do Hemocentro. 

De acordo com a diretora-técnica da Hemorrede, 
Ana Cristina Novais, a principal meta da iniciativa é atender 
os requisitos de certificação da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). “Nosso objetivo é conquistar a certifi-
cação após a conclusão da obra de reforma do Hemocentro 
de Goiânia, replicando todas as melhorias e padronizações 
para as demais unidades da Hemorrede Pública de Goiás”. 

Hemocentro realiza oficina em 
busca de certificação na área 
da saúde 

O Hemocentro Coordenador Professor Nion Alber-
naz realizou, no dia 3 de março, o workshop “Ampliando a 
visão sistêmica e a excelência na gestão da Hemorrede”. O 
objetivo foi discutir e atualizar os processos de triagem, co-
leta e distribuição de hemocomponentes, além de todo o 
macroprocesso para que a unidade possa alcançar a certifi-
cação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Dire-
toria e colaboradores avaliaram os trabalhos desenvolvidos 
em cada departamento e deram notas. A ideia foi conseguir 
estruturar um novo quadro processual mais adequado com 
a atual realidade da instituição e as exigências da ONA. 

De acordo com a diretora-técnica do Hemocentro, 
Ana Cristina Novais, promover essa integração dos colabo-

radores na elaboração das metas contribui para que todos 
se sintam parte da instituição. “Isso é muito importante 
para que nosso trabalho tenha uma qualidade ainda mais 
significativa”, afirmou a diretora.

Essa integração multiprofissional, segundo a dire-
tora-geral do Hemocentro, Denyse Goulart, dará mais agi-
lidade e uniformização aos serviços prestados e contribuirá 
para que a unidade conquiste a Acreditação da ONA. “Inte-
grar os departamentos nesse momento é extremamente 
importante, porque o objetivo da acreditação é desenvolver 
uma maturidade de gestão em que todos os setores estão 
diretamente envolvidos e enxergam seu papel dentro da es-
tratégia da instituição”, garante Denyse.
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Novos critérios 
durante pandemia

Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) de-
cretar a pandemia da Covid-19, a Hemorrede Pública de 
Goiás seguiu os novos critérios para a doação de sangue 
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e o Ministério da Saúde (MS). Apesar de não 
existir evidência de contágio da infecção por transfusão de 
sangue, a adesão aos novos critérios foi realizada de for-
ma preventiva em todo país. A diretora-geral da Hemorre-
de, Denyse Goulart, explica que a triagem clínica já incluía 
a verificação de dengue, chikungunya e zika. “Com a nova 
atualização foi incluído também a Covid-19 e outras varia-
ções como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a 
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers)”. 

Hemorrede Pública de 
Goiás institui planejamento 
estratégico

Em dezembro de 2020 o Planejamento Estratégi-
co da Hemorrede Pública de Goiás foi instituído nas unida-
des. No documento consta a missão, visão, valores, objeti-
vos, mapa estratégico, bem como as metas definidas para 
o alcance das diretrizes formuladas. O plano foi dividido em 
quatro partes para a sua elaboração: validação da cultura 
organizacional; análise Swot; estudo do organograma e os 
objetivos e metas. 

De acordo com a diretora-geral da Hemorrede, Deny-
se Goulart, o plano estratégico é fundamental para guiar a ges-
tão da unidade de saúde. “ É importante que tenhamos um alto 
índice de organização, com estratégias e objetivos bem defini-
dos tanto no Hemocentro Coordenador como nas unidades do 
interior, para que possamos garantir a melhoria contínua em 
nossos processos, oferecendo mais segurança e confiabilidade 
aos doadores e pacientes atendidos por nós. ”
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Critério de inaptidão para 
doação é excluído

A Hemorrede Pública de Goiás passou a adotar a 
não exclusão de homens que fazem sexo com outros ho-
mens durante a triagem para doação de sangue em suas 
unidades. Segundo a diretora-técnica da Hemorrede, Ana 
Cristina Novais, esta é uma determinação do Ministério da 
Saúde (MS), que editou a Portaria de Consolidação n°5 no 
dia 12 de junho. “A partir desta decisão, todas as unidades 
da Hemorrede tiveram o seu processo de triagem alterado, 
excluindo o critério de inaptidão de homens que mantém 
relações homossexuais”, afirma.

Durante o processo de votação, a maioria dos minis-
tros do Supremo Tribunal Federal (STF) havia decidido que as 
normas desta Portaria, que limitam a doação de sangue por 
homens que fazem sexo com outros homens, eram inconsti-
tucionais, mas até então o Ministério aguardava o acórdão e 
os hemocentros públicos de todo o país esperavam essa de-
cisão do órgão para, então, alterarem o processo de triagem. 
A decisão foi tomada no mês de junho, mesmo mês que os 
homossexuais comemoram o Dia do Orgulho LGBTQI+, 28. 

“Sangue salva vidas e ainda não temos nada que 
possa substituí-lo, precisamos de doadores de sangue fre-
quentes e não podemos confundir uma mudança de critério 

com falta de segurança nas etapas de doação e no proces-
samento do sangue. Pelo contrário, evoluímos muito nos 
últimos anos; temos mais tecnologia disponível, seguimos 
critérios rigorosos na triagem, por isso, podemos receber 
sangue de qualquer pessoa, independentemente de sua 
orientação sexual”, afirma a diretora-técnica.

Colaboradores da 
Hemorrede participam de 
curso sobre a ONA

Com o objetivo de conquistar a Acreditação ONA 
para Serviços de Hemoterapia, os colaboradores da He-
morrede Pública de Goiás participaram de um curso sobre 
o tema, realizado pelo Instituto Brasileiro para Excelência 
em Saúde (IBES). O objetivo foi capacitar os profissionais 
de saúde quanto aos padrões do Manual Sistema Brasileiro 
de Acreditação ONA (Organização Nacional de Organização) 
para que possam compreender as exigências de cada re-
quisito e implementar ações de modo a atendê-los com-
pletamente. Ao todo foram três módulos de curso, todos 
em Educação à Distância (EAD), por meio da plataforma 
Zoom. Cerca de 61 colaboradores da Hemorrede e do Ins-
tituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) 
participaram do curso.

De acordo com a diretora-técnica da Hemorre-
de, Ana Cristina Novais, o Hemocentro está pleiteando a 
acreditação ONA para 2021 e para isso foi contratada uma 
empresa para a realização de um curso de capacitação 
específico em hemoterapia. “Todos os gerentes, mais um 
colaborador de cada setor do Hemocentro Coordenador 
e dois representantes de cada unidade participaram. Isso 
será muito importante para alcançar um resultado cada vez 
melhor”, comenta da diretora. 

A palestrante Cláudia Mara, biomédica e avaliadora 
líder do IBES, ressalta que esse alinhamento para todos os 
colaboradores, gerentes e diretores é importante. “Às vezes, 
os colaboradores podem ter alguma dificuldade de interpre-
tação dos requisitos do manual, então fica um alinhamento 
de toda essa equipe para o desdobramento para o nível ope-
racional”. Cláudia diz que o foco foi o manual de acreditação 
para serviços de saúde e dentro do curso abordou as partes 
mais importantes para o serviço de hemoterapia. 
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Hemorrede de Goiás 
passa a contar com novo 
hemoglobinômetro

Desde julho de 2020, a Hemorrede Pública de Goi-
ás conta com um novo equipamento para aferição da taxa 
de hemoglobina, que é um teste rápido realizado antes da 
doação para se certificar que o doador não está anêmico no 
ato da coleta de sangue. Até então, esse teste era realizado 
pela análise de uma gota de sangue coletada na polpa da 
digital do dedo anelar. Agora, esse processo é realizado por 
meio do hemoglobinômetro que, quando colocado no dedo, 
emite um sinal óptico que consegue realizar a contagem da 
hemoglobina sem o uso de agulhas. Além disso, o equipa-
mento também afere os batimentos cardíacos por minuto 
do doador, potencializando a segurança de todo o processo. 
Entre os bancos de sangue públicos, a Hemorrede de Goiás 
é o quarto do país e o primeiro de Goiás a contar com essa 
tecnologia não invasiva para o teste de triagem.

Para a implementação do equipamento em todas 

as unidades da Hemorrede Pública de Goiás, foi ministra-
do um treinamento individualizado aos colaboradores do 
Hemocentro Coordenador, que foi gravado como vídeoaula 
destinada aos colaboradores do interior. Esse é um apare-
lho medidor de hemoglobina não invasivo e de fácil utiliza-
ção que oferece o máximo de conforto aos doadores, uma 
vez que não é necessário furar o dedo. 

Além do conforto aos doadores e da satisfação dos 
colaboradores, o novo hemoglobinômetro também trará 
segurança no diagnóstico e economia na compra de insu-
mos descartáveis, como as lancetas retráteis para punção 
capilar. “Com essa aferição de forma não invasiva nós dei-
xamos de utilizar insumos perfurantes, aumentando a se-
gurança do colaborador e reduzindo a geração de resíduos 
infectantes e perfurocortantes”, destaca a coordenadora de 
triagem e coleta do Hemocentro, Layane Marques.





Estrutura e 
Organização04
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Fisioterapia ganha 
novos equipamentos

A realidade da fisioterapia no do Hemocentro Co-
ordenador Estadual Prof. Nion Albernaz, em Goiânia mudou 
no começo de 2020, quando novos equipamentos chega-
ram à unidade. “Tínhamos muitas dificuldades de executar 
nossas atividades. Os equipamentos estavam antigos, e 
a maioria, estragada. Com a gestão do Idtech, avançamos 
muito”, diz a fisioterapeuta Emanuelle Queiroz Monteiro.

Para os pacientes, a chegada dos novos apare-
lhos foi um incentivo para fazerem os exercícios. O artista 
plástico Antônio Pereira Custódio, de 47 anos conta que a 
transformação foi radical e que os equipamentos dão mais 

segurança para ele e para os demais pacientes.  “Estes 
equipamentos agora estão 100%. Só não venho todos os 
dias porque não posso. É bem mais fácil fazer os exercícios.”

Emanuelle explicou que na hematologia, o paciente 
precisa de fisioterapia porque ele tem danos osteomiorti-
culares (nos ossos, músculos e articulações). “Se a gente 
não trata isso, ocorrem danos que trazem sequelas irre-
versíveis ou sujeitam o paciente a passar por cirurgias or-
topédicas. Então, a fisioterapia é fundamental na vida do 
paciente portador de doença hematológica. A gente sem-
pre precisou de uma sala como a que temos hoje”, conclui.

Unidades recebem 
câmeras de monitoramento

Atentos à segurança da comunidade, dos servido-
res e do patrimônio público, o Idtech anunciou um inves-
timento de aproximadamente R$ 109 mil para aquisição 
e instalação de 181 câmeras de infravermelho (capazes 
de filmar em ambientes escuros). O projeto atendeu qua-
tro Hemocentros Regionais e quatro Unidades de Coleta e 
Transfusão (UCT) da Hemorrede.

A diretora-administrativa da Hemorrede Pública 
de Goiás, Núbia Borges, destacou que a implantação do 
Circuito Interno de Câmeras (CFTV) em toda Hemorrede 
possibilita maior rastreabilidade do patrimônio público 
alocado nas unidades, além da identificação de possíveis 
danos e/ou situações de risco, por meio de mecanismos 
de acompanhamento de toda movimentação interna e 
externa, 24 horas por dia. “As câmeras foram instaladas 
em pontos estratégicos, e as imagens armazenadas são 
disponibilizadas através de solicitação formal junto ao 
Hemocentro Coordenador”, frisa.

Além das câmeras, também foram adquiridos equi-
pamentos para garantir o funcionamento do monitoramen-

to, como gravadores de imagem e HD’s com grande capaci-
dade de armazenamento. “Esta é mais uma ação do Idtech 
no processo de estruturação das unidades da Hemorrede no 
interior do Estado. Investir em segurança é critério primordial 
do Idtech em todas suas frentes de trabalho”, afirma Núbia.
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Hemocentro tem novo 
equipamento para coleta 
de plaquetas

O Hemocentro Coordenador Estadual Professor 
Nion Albernaz adquiriu, em fevereiro, dois novos apare-
lhos para a coleta de plaqueta aférese. O diferencial dessas 
máquinas está na punção única, na qual o doador utiliza 
apenas um dos braços para a coleta das plaquetas. Com-
ponente fundamental para coagulação do sangue, as pla-
quetas são utilizadas em casos de neurocirurgias, doenças 
infecciosas (dengue e hepatites), coagulopatias (hemofilia), 
além de acidentes e intervenções cirúrgicas.

O novo equipamento permite que a coleta seja fei-
ta na quantidade exata em relação ao que o doador pode 
doar. De acordo com a diretora-geral da Hemorrede Pública 

Hemorrede tem nova 
diretora-técnica 

A diretoria e demais colaboradores do Hemocentro 
Coordenador Estadual Professor Nion Albernaz participa-
ram, no dia 4 de fevereiro, da posse da nova diretora-téc-
nica da Hemorrede Pública de Goiás, Ana Cristina Novais 
Mendes. A solenidade foi realizada no auditório do Hemo-
centro, em Goiânia, e contou também com a presença dos 
coordenadores executivo e administrativo-financeiro do 
Idtech, organização que gere a Hemorrede, José Cláudio 
Romero e Lúcio Dias Nascimento, respectivamente.

Ana Cristina é biomédica e consultora em Sistema 
de Gestão da Qualidade para Laboratório de Análises Clíni-
cas e possui conhecimento na área de banco de sangue. A 
diretora já trabalhou no Hemocentro entre 2000 e 2005, 
e afirmou que agora terá a oportunidade de resgatar um 
projeto antigo para a unidade. “Vamos conseguir consolidar 
todos estes trabalhos com a certificação ONA e assim po-
der colocar o Hemocentro em seu lugar de direito, que é no 
grupo seleto dos principais bancos de sangue públicos do 
país”, comenta Ana Cristina.

Com Ana Cristina como diretora-técnica, a Hemor-
rede dá exemplo de gestão com cinco mulheres nas direto-
rias: Denyse Goulart, como diretora-geral; Alexandra Vilela, 
como diretora-médica; Cáritas Franco, na diretoria de Ensino 
e Pesquisa; e Núbia Borges como diretora-administrativa.

de Goiás, Denyse Goulart, o doador fica mais confortável 
durante o procedimento, tornando a doação mais tranquila. 
“O processo demora, em média, entre 60 e 90 minutos, e 
utilizando apenas um dos braços, o doador fica com uma 
das mãos livres”, ressalta a diretora.

Moderno, o equipamento possui sensores que 
monitoram os parâmetros que colocariam em risco o 
doador ou a qualidade do hemocomponente que está 
sendo produzido. Além disso, a doação de plaquetas por 
aférese tem uma qualidade superior ao hemocompo-
nente produzido por sangue total, que é o método con-
vencional.
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Hemocentro de Ceres 
passa por revitalização

O Hemocentro Regional de Ceres recebeu uma 
ampla modernização das instalações elétricas, no mês de 
fevereiro. Segundo o assessor técnico do Idtech, Allan Sou-
za, além de atender todas as exigências do setor elétrico, “a 
obra assegura à unidade uma maior confiabilidade energé-
tica e melhor qualidade da energia”.

Todo o projeto passou por aprovação da Compa-
nhia Hidroelétrica São Patrício (Chesp), responsável pelo 
fornecimento de energia no município. Foi implantada uma 
subestação, construída uma rede compacta de energia 
e montado um novo conjunto de medição, que passam a 
operar com uma potência de até 112,5Kva. Durante todo 
o período de obras, a unidade seguiu em funcionamento 
normalmente.

Já em setembro, foram concluídas as ações de re-
forma e adequação da unidade. A área edificada foi revita-
lizada, com pintura geral dos ambientes, readequação da 
rede elétrica, composição de corrimão de proteção e troca 
de portas. Além disso, a recepção da unidade conta agora 
com balcão normatizado para atendimento dos usuários, 
contendo sinalizações adequadas que dão mais segu-
rança aos doadores. A unidade conta também com área 
própria de estacionamento, para melhorar o acolhimento 
e dar mais conforto e comodidade aos colaboradores e 
usuários da região.

Processo seletivo para 
multiprofissionais

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech), responsável pela gestão do Hemocentro 
Coordenador Estadual de Goiás Professor Nion Albernaz, 
realizou Processo Seletivo Simplificado para contratação 
de multiprofissionais. Foram recebidas mais de 9,6 mil ins-
crições no período de 17 e 21 de fevereiro de 2020 pelo 
endereço edital.idtech.org.br.

Devido à pandemia do novo coronavírus, houve 

uma suspensão temporária dos trâmites do processo nos 
meses de março e abril, com retorno gradativo do processo 
a partir de maio. Ao longo de 2020, os candidatos passaram 
por quatro etapas: Avaliação Curricular; Prova de Conheci-
mento Específico ou Teste de Digitação; Avaliação Psicoló-
gica e/ou Dinâmica de Grupo; Entrevista por Competências, 
Técnicas e Comportamentais. Todos os resultados e convo-
cações foram publicados no site www.idtech.org.br.
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Horários de atendimento 
padronizados na Hemorrede

A Hemorrede Pública de Goiás, por meio de portaria, 
padronizou o novo horário de funcionamento das unidades 
em Goiânia e no interior. Para o atendimento aos doadores, os 
setores de recepção, coleta, triagem clínica, triagem técnica, 
processamento, imunohematologia e áreas administrativas 
passaram a funcionar das 8 às 18 horas, de segunda à sexta-
feira, sem interrupção para o horário de almoço.

No caso do atendimento das unidades de saúde do 
Estado, como hospitais, Cais, UPAs e clínicas de hemodiá-
lise, o funcionamento das áreas de distribuição de hemo-
componentes segue 24 horas por dia, ininterruptamente, 
incluindo sábados, domingos e feriados. Para atendimen-
tos clínicos e fisioterápicos, o funcionamento segue com 
agendamento de horários como já é feito, com encaminha-
mento através da Regulação.

Unidade móvel garante 
atendimento durante reforma

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Es-
tado de Saúde, apresentou, em março, a segunda Unidade 
Móvel do Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion 
Albernaz, que integra a rede estadual de saúde. O veículo 
passou por reparos mecânicos, funilaria, troca de pneus, 
instalação de toldo e restauração interna com uma nova 
configuração para receber os doadores.

Com a entrega do veículo, todo o atendimento de 

coleta de sangue do Hemocentro Coordenador passou a 
ser feito, de forma provisória, na Unidade Móvel, no esta-
cionamento no antigo prédio da Superintendência de Vigi-
lância em Saúde (Suvisa), ao lado do Hemocentro. Além da 
Unidade Móvel, também foi apresentada toda a estrutura 
montada para receber os pacientes e doadores. Durante o 
período de obras, o atendimento foi mantido normalmente, 
das 8 às 18 horas.
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Pandemia altera  
critérios para doação

Logo no início do mês de fevereiro de 2020, a He-
morrede Pública de Goiás adotou os novos critérios esta-
belecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) e pelo Ministério da Saúde (MS) após a confirmação de 
casos de covid-19 no Brasil. 

A diretora-geral da Hemorrede, Denyse Goulart, 
explica que a triagem clínica já incluía a verificação de 
dengue, chikungunya e zika. “Após a atualização dos cri-
térios do Ministério da Saúde, foi incluída também a co-
vid-19 e outras variações como a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (Mers)”.

UCT de Formosa passa 
por revitalização

Após total reestruturação da unidade, o Governo 
do Estado, a Hemorrede Pública de Goiás e o Instituto Id-
tech entregaram, no dia 27 de março, as obras de reforma, 
ampliação e reestruturação da Unidade de Coleta e Trans-
fusão (UCT) de Formosa. 

A área edificada e a recepção da unidade foram 
reformadas com troca de piso, pintura e sinalização, 
tendo um ambiente todo revitalizado para mais segu-
rança dos doadores. A recepção e a sala de coleta re-

ceberam novos móveis para melhorar o acolhimento e 
dar mais conforto e comodidade aos colaboradores e 
usuários da região.

Toda rede elétrica, de dados e hidráulica foram re-
feitas, além da substituição do piso, portas e janelas ade-
quadas frente às normatizações vigentes. A unidade tam-
bém ganhou novos aparelhos de ar condicionado, que dão 
mais segurança para a coleta e armazenagem dos hemo-
componetes durante as doações.
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Hemorrede passa a contar 
com “Síndicos Dengueiros”

Nove colaboradores da Hemorrede Pública de Goi-
ás foram indicados para atuarem como “Síndicos Denguei-
ros” no Hemocentro Coordenador de Goiânia e nas demais 
unidades do interior. A ação foi realizada em atendimento 
ao Decreto Estadual Nº 7.222 de 2011. 

O papel do “Síndico Dengueiro” é dar orientações 
sobre inspeções diárias para as equipes de higienização e 
limpeza, além de realizar vistorias semanais com preenchi-
mento de check-list e providências adotadas frente às in-
tercorrências contra o mosquito Aedes aegypit. É dever do 
“Síndico Dengueiro” implementar ações para evitar a criação 
de focos e proliferação do mosquito transmissor da dengue.

De acordo com o então auxiliar administrativo do 
Hemocentro Coordenador Estadual Professor Nion Alber-
naz, Thiago Augusto Barbosa Santana, “Síndico Dengueiro” 
da unidade, são feitas rondas na unidade e conscientização 
dos colegas. “Tenho conversado com todos para não jogar 
lixo no chão e nem no canteiro de obras “, afirma.

Unidades da Hemorrede 
passam a agendar doações

A Hemorrede Pública de Goiás disponibilizou o 
agendamento on-line e por telefone para doações de 
sangue em todas as unidades do Estado. O serviço foi im-
plantado seguindo orientação do Governo de Goiás e da 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) para evitar 
aglomerações e dar mais segurança aos doadores e pa-
cientes que são atendidos nas unidades. Além disso, o ob-
jetivo da ferramenta é dar celeridade ao atendimento na 

unidade, entretanto, os doadores que forem até uma uni-
dade sem agendamento prévio, também serão atendidos.

O agendamento pode ser feito pelo site agenda.
hemocentro.org.br. “O serviço permite ao usuário escolher 
o melhor dia e horário para fazer sua doação. Com isso, 
manteremos um agendamento de, no máximo, dez pesso-
as por hora para evitar aglomerações na unidade”, esclare-
ce a diretora-geral da Hemorrede, Denyse Goulart.
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Hemocentro Coordenador 
finaliza primeira etapa da obra 
de reforma e ampliação

Em maio foi finalizada a primeira etapa da obra de 
reforma e ampliação do Hemocentro Coordenador Estadu-
al Professor Nion Albernaz, em Goiânia. Foram entregues 
o almoxarifado e a central de resíduos, que em seguida, já 
passaram a funcionar. Esta etapa deu condições para que 
os setores, que funcionavam provisoriamente no local des-
tinado ao almoxarifado, sejam utilizados seguindo todas as 
normas técnicas de funcionamento. 

Para Daniel Régis Ribeiro, engenheiro ambiental 

Gerenciamento de resíduos 
nas unidades do interior

Desde maio, o Hemocentro Coordenador, em Goi-
ânia, assumiu o gerenciamento de resíduos que estava sob 
responsabilidade das prefeituras de cada município onde a 
unidade é sediada. O gerenciamento é realizado por uma 
empresa terceirizada, contratada pelo Idtech, organização 
social responsável pela gestão da Hemorrede Pública de 
Goiás. Segundo o engenheiro ambiental do instituto, Daniel 
Régis Ribeiro, a decisão foi tomada por se tratar de uma 
política institucional frente à responsabilidade ambien-
tal. “Essa foi uma forma que encontramos de garantir um 
maior controle e gerenciamento dos resíduos que são pro-
duzidos em cada uma das unidades da Hemorrede e, por 
fim, dar o tratamento e destinação final adequado”, afirma.

As prefeituras das oito unidades do interior – Rio 
Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Formosa, Iporá, Quirinópolis e 
Porangatu foram notificadas da mudança. “A empresa realiza 
a coleta dos resíduos do Grupo A e Grupo B (comum e infec-
tante). Todas elas possuem um sistema específico de trata-

mento dos resíduos (incineração e autoclave), com emissão 
de certificação da destinação final, sendo todo processo devi-
damente regulamentado e autorizado pelos órgãos compe-
tentes, e, claro, ambientalmente correto”, esclarece.

do Idtech, organização que gere a Hemorrede Pública de 
Goiás, o novo abrigo de resíduos faz jus a todo o empenho 
depositado na qualidade e excelência do novo Hemocentro. 
“Estamos entregando um abrigo totalmente normatiza-
do, adequado ao acondicionamento dos resíduos que são 
produzidos na unidade e que está estruturado para que se 
possa efetuar um melhor acompanhamento nas questões 
de disposição, tratamento e a destinação final dos resídu-
os”, comemora.
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Unidades passam por 
manutenção nos telhados

Com a proximidade do período chuvoso, em se-
tembro, o Idtech deu início a uma série de reparos de ma-
nutenção preventiva e corretiva nos telhados das unidades 
nas cidades de Quirinópolis, Iporá, Ceres, Rio Verde, Catalão, 
Jataí, Porangatu e Formosa. Os reparos incluíram a limpeza 
de calhas, troca de telhas, proteção com manta asfáltica, 
calafetação e troca de rufos.

O principal objetivo dessa ação foi evitar que as 
chuvas prejudicassem o trabalho de alguma maneira, seja 
por goteiras, infiltrações ou mesmo umidade, que podem 
tanto danificar equipamentos quanto apresentar riscos 
para quem usa esses espaços. “Além disso, essas inter-
venções visam humanizar cada vez mais o atendimento 
prestado aos usuários do SUS”, comenta o assessor técnico 
do Idtech, Allan Graciano. Ainda segundo Allan, a manuten-
ção contínua das unidades permite proteger as instalações 
prediais, dando maior longevidade à estrutura.

Visitas técnicas avaliam 
padronização de processos 
nas unidades do interior

Entre os dias 8 e 28 de outubro de 2020, a diretoria 
da Hemorrede Pública de Goiás, juntamente com represen-
tantes de diversos setores do Hemocentro Coordenador, 
realizou visitas técnico-administrativas em todas as suas 
unidades do interior do Estado, com o objetivo de avaliar a 
padronização dos processos em cada área de atuação.

Entre as ações desempenhadas, foram observa-
das as condições físicas, manutenção e limpeza, realiza-
ção do inventário patrimonial, instalação de internet wi-fi 
nos tablets de pesquisa de satisfação para melhor cone-
xão e atendimento, orientações nutricionais sobre o lan-
che do doador, auditorias nas áreas técnicas e orientação 

dos profissionais sobre a importância da padronização da 
gestão documental.

Atenta à necessidade de reestruturação dos seto-
res de documentação da Hemorrede, a diretoria estabele-
ceu um plano de ação para acompanhamento das ativida-
des de gestão documental de cada unidade. “Durante esta 
primeira visita, prestamos orientações relativas ao arqui-
vamento e encaminhamentos para guarda externa, e man-
teremos esse diálogo por meio de ferramentas digitais até 
que todas as unidades estejam com todos os setores ade-
quados e padronizados”, ressalta a diretora-administrativa 
da Hemorrede, Núbia Borges.
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UCT de Quirinópolis 
passa por revitalização

O Idtech concluiu a revitalização da Unidade de Co-
leta e Transfusão (UCT) de Quirinópolis no mês de novembro 
de 2020. Inaugurada em 2004, a unidade recebeu correções 
de infiltração, pintura interna e externa, adequações de es-
trutura e acessos, com construção de rampa para facilitar o 
descarte de resíduos e manutenção na marquise principal, 
com pintura e recuperação das armações. Além disso, tam-
bém foi feita uma manutenção preventiva de todo o telhado, 
incluindo madeiramento, pingadeiras, calhas e rufos, revita-
lização do jardim frontal e adequação da medição da Com-
panhia Saneamento de Goiás S/A – Saneago. Para a revita-

lização foi realizado um investimento de mais de R$ 90 mil.
A unidade também recebeu uma nova identidade 

visual, conforme padrão definido para a Hemorrede, e ade-
sivagem na recepção principal. Toda a unidade recebeu iden-
tificação de salas técnicas, administrativas e de ambientes 
externos, além dos adesivos educativos e de sinalização. 
“Assim que o Idtech assumiu a gestão da Hemorrede, firma-
mos um compromisso com a Secretaria de Estado de Saúde 
de requalificar todos os prédios da rede no Estado, esta é 
a quarta unidade a passar por reforma e/ou revitalização”, 
pontua o coordenador executivo do Idtech, Lúcio Dias.

Hemocentro Coordenador 
promove eleição da Cipa

No dia 29 de maio de 2020 o Hemocentro Coorde-
nador Professor Nion Albernaz, em Goiânia, realizou o pro-
cesso eleitoral da Comissão Interna de Acidentes (Cipa). Os 
colaboradores eleitos foram: Layane Marques (enfermeira); 
Thiago Salgado (biomédico); Danúbia Franco (farmacêuti-
ca) e Érico Ferreira (enfermeiro). Para evitar aglomeração 
de pessoas, a eleição foi realizada por meio de voto digital.

De acordo com Lorraine Borges, técnica em se-
gurança do trabalho do Hemocentro e responsável pelo 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT) da unidade, o processo elei-
toral da Cipa é de extrema importância para a instituição. 
“A Cipa é o braço direto da segurança do trabalho. É nessa 
comissão que se desenvolve a consciência e a orientação 
aos colaboradores sobre a importância da prevenção de 
acidentes e também onde se desenvolve as ações de saúde 
e segurança junto ao SESMT”, destaca Lorraine.



Promoção 
da Saúde05
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Busca pelo doador
Uma série de ações, internas e externas, foi reali-

zada em 2020 com o objetivo de alimentar o banco de san-
gue da Hemorrede Pública de Goiás. Elas ocorreram den-

tro das unidades distribuídas pelo Estado e com a unidade 
móvel, solicitada por entidades interessadas em promover 
campanhas de doação. 

Unidade móvel

Ao todo foram 156 coletas externas realizadas 
durante o ano de 2020, com destaque para setembro, que 
registrou 23 solicitações atendidas. Na capital, o maior nú-
mero de bolsas coletadas nesse tipo de campanha foi a de-
senvolvida pelo Exército, em abril, que registrou 86 coletas 
e 97 candidatos cadastrados. Na sequência, aparece o pro-
jeto “Doe Sangue ao Som do Rock!”, do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG, que coletou 73 bolsas após cadastro 
de 105 candidatos, em novembro. 

No interior, o destaque foi a ação com a Guarda Civil 
Metropolitana de Aparecida de Goiânia, em março, com 77 

bolsas coletadas. Já a coleta externa realizada na Igreja Ca-
tedral da Família, em Trindade, foi responsável pela arreca-
dação de 64 bolsas de sangue em fevereiro. Para requisitar a 
unidade móvel, a entidade interessada deve ter, em média, 60 
candidatos para doação e realizar agendamento pelo e-mail  
hemocentro.captacao@idtech.org.br.

Durante a pandemia, uma das alternativas encon-
tradas foi a requisição da unidade móvel por condomínios, 
fazendo com que moradores pudessem fazer a doação de 
forma prática e segura, sem necessidade de deslocamento 
durante o período que estavam em casa. 
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Ações internas

Datas comemorativas e iniciativas de entidades, 
nas próprias unidades físicas, também contribuíram para 
dar um incremento nas doações de sangue. Durante o Car-
naval, por meio das mídias sociais, imprensa e pelo próprio 
site da instituição, o Hemocentro convocou doadores a fa-
zerem uma boa ação antes de cair na folia. Em quatro dias, 
foram coletadas 269 bolsas de sangue, justamente em um 
dos períodos mais críticos de demanda por hemocompo-
nentes. Já em julho, em plena pandemia, as restrições à 
tradicional temporada de visita ao Rio Araguaia foram o 
mote da campanha “Transforme a saudade do Araguaia em 
boa ação. Doe sangue!”. 

Duas datas importantes para o ciclo do sangue fo-

ram motivo de campanhas para conscientização da impor-
tância da doação. Devido à comemoração do Dia Mundial 
do Doador de Sangue, em 14 de junho, a campanha rea-
lizada pelo Hemocentro convocando a população reforçou 
a importância da doação de sangue. Já em novembro, para 
comemorar o Dia do Doador Voluntário, no dia 25, o Go-
verno de Goiás fez uma homenagem a doadores de todas 
as unidades da Hemorrede do Estado, com a entrega de 
troféus. Foi exibido, ainda, um vídeo com depoimentos de 
doadores e pacientes que receberam as bolsas de sangue. 
Christiano Peres, doador há 24 anos e mora em Jataí, doou 
o troféu à unidade da cidade, como forma de agradecer o re-
conhecimento e homenagear todos os doadores da unidade.  

Apoio da sociedade

Entidades religiosas, assim como militares, também 
reuniram grupos e se dirigiram a unidades da Hemorrede para 
fazerem doações. Em maio, junho e julho, 69 militares da 23ª 
Companhia de Engenharia de Combate de Ipameri se dirigiram 

ao Hemocentro de Catalão, a 60 quilômetros da cidade, para 
contribuir para a manutenção das bolsas de sangue da região. 
Já em Jataí, partiu de alguns doadores a campanha para incen-
tivar a doação de sangue e o cadastro de medula óssea. 
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Campanha pelas redes sociais

As irmãs Letícia e Marília Baldo foram ao Hemo-
centro Regional de Jataí para fazerem doação de sangue 
e Letícia o cadastro de Medula Óssea. Marília havia feito 
doação de medula para a irmã e a visita ao Hemocentro, 
além de fazer as doações, tinha como objetivo a produção 

de vídeos para redes sociais delas como forma de convocar 
mais doadores. “Nós sentimos a necessidade de vir aqui, 
gravar vídeos para as redes sociais e mostrar para as pes-
soas como um gesto tão simples pode mudar a vida de 
uma pessoa”, diz Letícia.

Presente de aniversário

Outro doador que quis incentivar a solidariedade 
foi Matheus de Sousa Lino, que foi ao Hemocentro, em Goi-
ânia, para fazer uma doação de plaquetas no dia em que 
completou 24 anos. O registro foi divulgado pelas redes 
sociais dele, assim como nas do Hemocentro. “Se eu tenho 

saúde, porque não posso doar um pouco da minha para al-
guém? O meu aniversário é só meu aniversário. Eu posso 
me doar de presente para alguém. É especial para mim, 
porque estou vivo, com saúde e posso ajudar quem está 
precisando”,  disse o jovem doador. 

Letícia Baldo, personal trainer

Sentimos a necessidade de vir aqui e mostrar para as pessoas como 
um gesto tão simples pode mudar a vida de uma pessoa.



Humanização06
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Banda do Corpo de Bombeiros 
realiza homenagem

No dia 4 de agosto, o Hemocentro de Goiânia re-
cebeu a visita da Banda do Corpo de Bombeiros Militar de 
Goiás, que encantou os doadores, pacientes e colaborado-
res presentes na apresentação. Entre as canções escolhi-
das estiveram “Amigos Para Sempre” e o “Hino da Vitória”, 
eternizado nos pódios de Ayrton Senna.

De acordo com o regente da apresentação, Tenente 
Balbi, a Banda do Corpo de Bombeiros promoveu visitas em 
unidades de saúde para ajudar as pessoas a enfrentarem a 
pandemia por meio da música. “Para nós, realizar uma ação 

Site tem ferramenta em Libras
Desde o início do mês de setembro de 2020, o 

site do Hemocentro conta com a ferramenta VLibras, que 
traduz o conteúdo digital para a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Com isso, a página dispõe de acessibilidade para 
surdos e mudos, além de deficientes visuais, que já conta-
vam com a opção de os textos serem disponibilizados por 
áudio. “Este projeto é mais um que se acrescenta ao his-
tórico de ações de inclusão desenvolvidas pelo Idtech, que 
nasceu com este objetivo de integrar as pessoas dentro de 
um projeto de humanização”, diz o assessor de tecnologia 
do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), organização responsável pela gestão do Hemo-
centro, Adonai Andrade.

A ferramenta fica na do lado direito da página. Ao 
clicar no ícone, aparece a imagem de tradutor de libras, que 
realiza a leitura do texto selecionado. A tecnologia, de código 
aberto, foi desenvolvida por uma parceria entre o Ministério 
da Economia e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

como essa significa muito. Levar música a quem precisa de 
cuidado ajuda a aliviar a alma e a esquecer dos problemas 
da vida, dá aquela sensação de alegria”, destaca o regente.

Para a diretora-geral da Hemorrede Pública de Goi-
ás, Denyse Goulart, foi uma apresentação marcante. “Mo-
mentos como esse são sempre de muita alegria e satisfa-
ção. O Corpo de Bombeiros já é nosso parceiro na doação 
de sangue e esteve aqui também para trazer esse momento 
de descontração. Essa apresentação é um grande presente 
para nós que estamos aqui na luta diária pela vida”, enfatiza.

Para Nilce Faleiros Machado, deficiente auditiva, 
essa inclusão é importante para toda a comunidade.  “Es-
tou muito feliz em ver a Libras no site (do Hemocentro). Eu 
sempre procuro no YouTube e em sites, nas plataformas em 
geral, a inclusão do português junto com a Libras”, ressalta 
Nilce.
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Doadores voluntários de 
sangue recebem homenagem

Para celebrar o Dia Nacional do Doador de sangue, 
comemorado em 25 de novembro, o Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de Estado da Saúde e Hemorrede 
Pública de Goiás, promoveu uma homenagem a 25 doado-
res de sangue e plaquetas, representando as pessoas que 
contribuem para a manutenção dos estoques dos hemo-
componentes no Hemocentro Coordenador Professor Nion 
Albernaz, em Goiânia e nas unidades regionais do interior 
nas cidades de Catalão, Ceres, Formosa, Iporá, Jataí, Poran-
gatu, Quirinópolis e Rio Verde. Eles receberam um troféu 
em agradecimento a este gesto de solidariedade. 

Durante o evento foi reproduzido um vídeo com 
depoimentos dos doadores e pacientes que já receberam 
ou ainda necessitam de transfusões sanguíneas. O objetivo 
foi mostrar o impacto que uma doação de sangue tem em 
um paciente acamado e enfrentando alguma doença, além 
daquele que está sendo submetido a cirurgias, transplan-

tes e outros procedimentos médicos.
O secretário de estado da Saúde, Ismael Alexan-

drino, esteve presente no evento e enfatizou a importância 
dos doadores de sangue. “É fundamental esse reconheci-
mento para com os voluntários, que representam mais de 
150 mil doadores em toda a Hemorrede. É esse sentimen-
to de gratidão e empatia que quebra barreiras e nos permi-
te salvar vidas diariamente em nossas unidades de saúde”, 
afirma Ismael.

Entre as voluntárias, Adriana Pereira, que comple-
tou em novembro de 2020 a sua 48ª doação de sangue, 
conta que começou a doar após a confirmação de um diag-
nóstico errado que ela havia recebido anteriormente. “Na 
época, durante o processo de espera para refazer os exa-
mes, eu fiz um compromisso com Deus, que se desse tudo 
certo, eu me tornaria uma doadora regular e voluntária de 
sangue, e lá se vão 16 anos da primeira doação”, lembra. 

Ismael Alexandrino , Secretário de Estado da Saúde

É esse sentimento de gratidão e empatia que quebra barreiras e nos 
permite salvar vidas diariamente em nossas unidades de saúde.
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Rock, solidariedade 
e doação de sangue

O Hemocentro Coordenador Professor Nion Alber-
naz participou da 7ª edição do projeto Doe Sangue ao Som 
do Rock, organizado pelo Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG. O evento foi realizado no dia 21 de novembro, no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) da unidade. Lá 
dentro, homens e mulheres com roupas pretas e tatuados 
se alternavam entre ouvir o mais puro rock´in roll ao vivo e 
fazer o cadastro para doarem sangue.

A edição 2020 do evento arrecadou 73 bolsas de 
sangue e realizou 31 cadastros de medula óssea. O dia 
foi embalado pelas bandas Underdog Pack e Bandinha de 
Rock, que fizeram uma seleção de músicas internacionais e 
nacionais. Cerca de 30 motoclubes de Goiânia e região par-
ticiparam do evento. Um deles, o Ladies do Bem, formado 
só por mulheres, levou até sua mascote, a Laika, uma esti-
losa golden retriever que chamou a atenção de todos que 
estiveram no local.

Tâmala Natasha de Deus Cruz chegou cedo e foi a 

primeira pessoa a ter o sangue coletado. Ela disse ter ido ao 
hospital após ver uma matéria sobre o evento na televisão. 
“Para mim é muito importante, porque tem muita gente 
que precisa. Eu já precisei uma vez e fui sempre acolhida 
com sangue de outras pessoas”, diz a doadora.

Um dos idealizadores do projeto, Adonai Andrade, 
assessor de Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), organização responsável 
pela administração da Hemorrede Pública de Goiás e do 
HGG destacou a importância do evento. “Todos os anos, 
quando chega perto das festas de final de ano, o estoque 
do Hemocentro sofre uma redução muito grande e, por 
conta disso, a gente resolveu, há sete anos, reunir mo-
tociclistas, que são pessoas que têm a tendência de se 
acidentar mais fácil e fazerem bastante uso das bolsas 
de sangue quando sofrem acidentes. Então a gente re-
solveu trazer os motociclistas e tocar um rock para todo 
mundo poder ouvir. ”



Ensino e 
Pesquisa07
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Hemocentro de Goiás realiza 
pesquisa sobre plasma 
de pacientes que tiveram 
covid-19

O Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion 
Albernaz, sob orientação da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), iniciou no mês de junho de 2020 a coleta de plasma 
convalescente para um projeto de pesquisa sobre a co-
vid-19, aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pes-
quisa (Conep). Este é o primeiro estudo do gênero realizado 
em instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado 
de Goiás. Aproximadamente cem pessoas curadas de co-
vid-19 tiveram seu plasma coletado para avaliar o desen-
volvimento de anticorpos contra o vírus. 

O segundo projeto foi aprovado pela Conep no mês 
de julho, e autorizou a infusão de plasma de pessoas cura-
das da Covid-19, para o tratamento de pacientes da doença 
em estado grave. Ambos foram coordenados pela médica 
hematologista do Hemocentro Maria do Rosário Ferraz Ro-
berti, pela diretora-médica da Hemorrede Pública de Goiás, 
Alexandra Vilela Gonçalves, e pelo pneumologista Marcelo 
Rabahi, coordenador de Ensino e Pesquisa do Idtech, or-
ganização responsável pela administração do Hemocentro. 
O projeto conta com a participação de 12 profissionais da 

saúde das mais diversas áreas de atuação. 
A pesquisa foi elaborada tendo como base estudos 

que demonstraram benefício desta forma de tratamento 
em infecções virais graves, sejam na pandemia de H1N1 e 
na atual pandemia de covid-19. Os estudos levantam a hi-
pótese que a administração de plasma convalescente con-
tendo anticorpo neutralizante contra o vírus possa trazer 
uma recuperação mais rápida no estado clínico dos pacien-
tes. No entanto, ainda é uma modalidade de tratamento 
que requer comprovação científica de sua real eficácia.

Segundo Rabahi, o estudo tem como uma de 
suas características principais o fato dele ter sido ela-
borado regionalmente. “É uma pesquisa em que o cen-
tro coordenador, o projeto, o conceito e o desenho foram 
todos desenvolvidos dentro do Hemocentro de Goiás e, 
com isso, nós podemos fazer uma avaliação com a nossa 
realidade. Isso não é parte de um estudo que está sendo 
coordenado por outros locais”. O outro projeto prevê que 
o material seja oferecido para pacientes internados, com 
formas graves da doença. 

Doadores de plasma

Sângelis foi o primeiro doador a ser atendido para 
esse fim. O analista de sistema acredita que pegou o vírus 
Sars-CoV-2 em um treinamento que deu em uma empresa. 
Ele comenta que foi uma surpresa, por não acreditar que 
pegaria o vírus e diz que isso serviu de alerta. “O que vejo 
é muitos amigos meus dizendo ‘tive uma gripezinha aqui’. 
Aí eu falo ‘cuidado, que eu também tive essa gripezinha e 
pode ser que seja o covid.’”

Na luta contra a covid-19, quem está na linha de 
frente passa de médico a paciente e também se junta ao 

time de doadores de plasma, no intuito de colaborar com a 
ciência. Foi assim que os médicos Marcelo Rabahi e Luciano 
de Oliveira Bebs passaram a integrar o time de doadores 
voluntários de plasma convalescente para a pesquisa do 
Hemocentro no mês de agosto. Luciano conta que teve a 
doença na forma moderada grave, mas que não chegou a 
ser hospitalizado. “Logo que entrei na fase da remissão dos 
sintomas, conversei com o Marcelo e me dispus a vir ao He-
mocentro para participar da pesquisa. Sei a importância da 
ciência nesse momento e quero poder ajudar”, disse. 
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Hemocentro participa de 
Jornada Científica da SES

Em dezembro a diretora-médica da Hemorrede 
Pública de Goiás, Alexandra Vilela, apresentou o estudo 
“Perfil sorológico de candidatos à doação de plasma con-
valescente para covid-19”, durante a 4ª Jornada Científi-
ca da Secretaria de Estado da Saúde. Vilela lembrou que 
o uso de plasma convalescente não é uma novidade da 
medicina, mas que requer uma melhor análise para ser 
usado no tratamento da covid-19. “Eram poucos traba-
lhos científicos e o real papel da administração passiva de 
anticorpos ainda requer maiores estudos para comprovar 
sua eficácia”, esclareceu.

Durante a Jornada da SES, Alexandra apresentou 
a análise dos resultados dos exames de sorologia dos do-
adores de plasma convalescente. “Um dado que chamou 

a atenção é que os pacientes que tiveram formas mais 
graves de covid-19 apresentaram níveis mais elevados 
de anticorpos protetores, enquanto que os pacientes 
com formas clínicas mais leves tiveram níveis menores 
de anticorpos protetores”. 

A médica chamou a atenção para esse dado, uma 
vez que, pesquisadores do mundo todo ainda estão anali-
sando o tempo que a imunidade para o novo coronavírus 
perdurará no organismo. “A infecção pelo novo coronavírus 
ainda é um desafio para ciência e muitas pesquisas serão 
necessárias para um melhor entendimento da doença”, 
afirmou, Alexandra. O estudo que avalia a aplicação do 
plasma nos pacientes com a forma grave de covid-19 ainda 
está em andamento.

Prorrogação de pesquisa

O Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás 
Professor Nion Albernaz, sob orientação da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), recebeu autorização Comissão Na-
cional de Ética e Pesquisa (Conep) de prorrogação do cro-
nograma do estudo para infusão do plasma no tratamento 
para tratamento da covid-19 na forma grave. A decisão é 
para que seja realizada a inclusão de novas instituições co-
participantes – Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia 
(Hmap), Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e Hospital das 
Clínicas de Goiás (HC).
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Hemorrede participa do 
Hemo Play 2020

A Hemorrede Pública de Goiás teve quatro projetos 
de pesquisa aprovados no maior Congresso de Hematolo-
gia, Hemoterapia e Terapia Celular do hemisfério sul, o Hemo 
Play 2020. Por conta da pandemia da covid-19, o tradicional 
evento da Associação Brasileira de Hematologia, Hemotera-
pia e Terapia Celular (ABHH) aconteceu de forma virtual entre 
os dias 3 e 8 de novembro. Segundo a diretora de Ensino e 
Pesquisa da Hemorrede, Cáritas Marquez, a aprovação dos 
projetos reforça a importância dos investimentos nesses 
campos da unidade. “Esse investimento é fundamental para 
o desenvolvimento de uma nação, e naturalmente isso se faz 
com a junção dos esforços nesse sentido realizados nos es-

Hemorrede participa de 
webinar da Anvisa 

Os colaboradores da Hemorrede Pública de Goiás 
participaram de um seminário virtual, também conhecido 
como webinar, oferecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), no dia 3 de junho. Foi abordado o tema 
Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente, 
com ênfase na gestão de riscos, aprimoramento da qualida-
de e aplicação das boas práticas em serviços de saúde.

Em Goiás, os profissionais da saúde que atuam nas 
unidades de coleta de toda a Hemorrede se dividiram para 
participar do seminário e aprimorar as estratégias adotadas 
diariamente nas unidades. Maycon Leite, que é enfermeiro 
na Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Porangatu, par-
ticipou do webinar e garante que os conteúdos farão grande 
diferença no dia a dia dos profissionais de saúde. “A segu-
rança do paciente se inicia nos cuidados que são ofertados 
desde o início do ciclo do sangue, com o doador na unidade 
de coleta, até a transfusão ou tratamento de quem neces-
sita da doação. Por isso, essa discussão terá um reflexo tão 
significativo na qualidade dos serviços que ofertamos nas 
unidades de coleta e transfusão”, garante o enfermeiro.

tados que compõem essa nação”, afirma.
Foram aprovados e apresentados os projetos “Va-

lidação do Processo de Centrifugação de Bolsas Triplas de 
Sangue total Utilizando a Centrífuga Thermo Scientific 16-S 
no Hemocentro de Goiás” e “Índice de Aproveitamento das 
Bolsas de Plasma Convalescente da Covid-19 do Hemo-
centro de Goiás”, dos biomédicos Leonardo Alves e Polya-
na Siqueira; e “Perfil Sorológico de Candidatos a Doação 
de Plasma Convalescente para Covid-19 do Hemocentro 
de Goiás” e “Relação entre os Grupos Sanguíneos e a Co-
vid-19”, ambos de autoria de profissionais da Hemorrede 
Pública de Goiás e Universidade Federal de Goiás.



Desenvolvimento
Pessoal08
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Investimento em conhecimento
Uma das características do Instituto de Desen-

volvimento Tecnológico e Humano (Idtetch), o aprimora-
mento do conhecimento, esteve presente durante todo 
o ano na Hemorrede Pública de Goiás. Colaboradores 

passaram por cursos, totalmente gratuitos, ministrados 
pelo Hemocentro Coordenador e por entidades externas, 
melhorando, assim, a qualidade do atendimento a doa-
dores e pacientes. 

Selo de qualidade 
Einsten e Anvisa

Já no começo do ano foram realizadas as inscrições 
para bolsas de estudo para cursos de capacitação pela pla-
taforma Onco Ensino, ligada à Associação Brasileira de Lin-
foma e Leucemia (ABRALE) e com certificação emitida pelo 
Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Eistein. As 
inscrições foram abertas a todos os participantes, sendo 
que mais de 140 colaboradores da Hemorrede participa-
ram dos cursos oferecidos. 

Já em junho, os colaboradores participaram do 
webinar Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do 
Paciente, realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária. Em julho foi a vez do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás realizar o tratamento de Procedimento de 

Desinfecção. O curso, aplicado a três profissionais do He-
mocentro Coordenador, foi realizado na sede do Comando 
de Operações de Defesa Civil, no Jardim Goiás. 

Já em novembro, as equipes participaram de um 
treinamento sobre profilaxia personalizada, no qual discu-
tiram sobre as formas de tratamento para pacientes com 
doenças hematológicas, os protocolos a serem adotados 
em cada caso, as formas mais indicadas para acesso veno-
so, assim como sobre a evolução dos regimes profiláticos de 
acordo com a evolução do quadro dos pacientes. O curso foi 
ministrado virtualmente por representantes da Universidade 
de Campinas (Unicamp) e teve como tema “Os cuidados de 
enfermagem na coleta para exames de coagulação”.
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Profissionais capacitados
O próprio Hemocentro Coordenador oferece à 

Hemorrede cursos de qualificação e aperfeiçoamento 
aos colaboradores. No dia 21 de janeiro, o Hemocentro 
Regional de Catalão realizou o Programa de Capacitação 
Continuada, que tinha como objetivo aprofundar as téc-
nicas imuno-hematológicas vivenciadas e executadas no 
dia a dia de um banco de sangue, além de dedicar uma 
parte do tempo para discutir procedimentos de maior 
complexidade identificados na unidade. 

Em março, novos colaboradores das unidades 
do interior vieram a Goiânia para participarem do Trei-
namento Introdutório no Hemocentro Coordenador, que, 
além do conhecimento, proporcionou troca de experiên-
cia e a integração dos profissionais das mais diversas 
unidades da Hemorrede. 

No mesmo mês, os protocolos adotados pelo 
Ministério da Saúde para o enfrentamento à pandemia 
foi tema de outro treinamento, ministrado pelas direto-
ras da Hemorrede.  Ainda em março, farmacêuticas da 
Unidade de Coleta e Transfusão de Formosa fizeram o 
curso prático de manuseio de centrífuga, extração de 
hemocomponentes e controle de qualidade, e enfermei-
ras do Hemocentro Regional de Catalão passaram por 
treinamento para o manuseio e coleta de plaqueta por 
aférese na unidade.  

Em junho, a enfermeira Jaciane Soares de Sá re-
passou para os colaboradores do Hemocentro Coorde-
nador o conteúdo do curso de Assessoramento Técnico 
da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do 
Ministério da Saúde, que fez em Brasília.
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Profissionais são testados 
para Covid-19

Uma das preocupações durante o ano foi a saúde dos 
profissionais que atuam na Hemorrede. Nos meses de maio 
e junho, colaboradores fizeram testes para Covid-19, dando 
segurança e tranquilidade para colaboradores, pacientes e 
doadores. O teste escolhido para assegurar a segurança dos 

Colaboradores são imunizados 
em campanhas de vacinação

Entre os dias 7 e 8 de abril, os colaboradores do 
Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz recebe-
ram a dose anual de imunização contra a influenza. Cerca 
de 160 pessoas foram vacinadas na campanha interna de 
imunização, que protege contra três tipos diferentes de ví-
rus da gripe. 

Já em outubro, os profissionais receberam a dose 
de reforço da vacina Tríplice Viral, que imuniza contra sa-
rampo, caxumba e rubéola, e da Pneumo23, que protege 

contra a pneumonia, e da H1N1, contra a gripe. As doses 
foram divididas entre grupos: aqueles com idade entre 20 e 
49 anos, que foram vacinados com a Tríplice Viral, e aqueles 
maiores de 50 anos, que receberam a dose da Pneumo23. 
Já as vacinas contra H1N1 foram aplicadas naqueles que 
ainda não haviam recebido a dose ao longo dos últimos 12 
meses. Ao todo, a unidade recebeu 304 doses das vacinas, 
que foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia.

colaboradores da Hemorrede com relação ao coronavírus, 
comprovando que estão saudáveis ou lhes alertando sobre 
um possível contato com o vírus, é o SARS-CoV-2 Antibody 
Test, que foi analisado e aprovado pelo Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fiocruz. 



09 Relações
Institucionais
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Idtech devolve equipamentos e 
mobiliários à SES

Atentos à necessidade de adequar as unidades de 
atendimento da Hemorrede Pública de Goiás às normas da 
vigilância sanitária estadual e federal e garantir atendimen-
to humanizado à população, o Idtech renovou equipamen-
tos e mobiliários das unidades do interior. A diretora-ad-
ministrativa da Hemorrede, Núbia Borges, conta que com 
essa renovação, muitos equipamentos, que tinham até 25 
anos de uso, ficaram inutilizáveis na Hemorrede. “A solução 
que encontramos para retirar esse material das unidades 
foi devolvê-los a Secretaria Estadual de Saúde (SES)”, dis-
se. Ela destacou o empenho de toda equipe da Hemorrede 
para conclusão dessa ação.

Foi realizada uma força-tarefa da equipe de almo-
xarifado da Hemorrede e do Idtech para fazer o levanta-
mento e recolhimento de todos os equipamentos e mobi-
liários inaproveitáveis para dar a destinação correta para o 
patrimônio público. Nas nove unidades foram recolhidos 
891 itens inservíveis para atendimento à população. 

Hemocentro agenda doação 
para indivíduos apenados

A Hemorrede Pública de Goiás abriu o agendamen-
to para que condenados a pena de prestação de serviços à 
comunidade pudessem fazer doações de sangue. A iniciati-
va de contabilizar a doação voluntária de sangue como ho-
ras de serviços prestados, devido à pandemia de covid-19 
e a necessidade de manter os estoques, foi estabelecida na 
Portaria 01/2020 da Vara de Execuções de Penas e Me-
didas Alternativas, expedida pelo juiz Wilson da Silva Dias.

Segundo a Portaria, cada doação de sangue realizada 
nos meses de março, abril, maio e junho de 2020 equivaleria 
a 35 horas de prestação de serviços à comunidade. Segundo 
informações do Setor Interdisciplinar Penal (SIP) do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e da Central Integrada 
de Alternativas Penais (CIAP), da Secretaria de Segurança Pú-
blica, cerca de 750 apenados se enquadraram no perfil para 
passar pelo processo de triagem clínica do Hemocentro. 
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Bolsistas da OVG realizam 
doação de sangue

A Hemorrede Pública de Goiás e a Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG) mantiveram a parceria em 
2020. 7885 bolsistas da OVG fizeram doações de sangue 
em todo o estado no ano passado. Essa parceria é uma das 
modalidades de contrapartida dos estudantes às bolsas de 
estudo oferecidas pela organização.

A quantidade de bolsas doadas em nome de cada 
estudante varia de acordo com a quantidade de horas de 
contrapartida geradas pela bolsa de estudos recebida, 
sendo duas bolsas para aqueles com contrapartida de 96 
horas, três bolsas para 128 horas e quatro bolsas para 
160 horas de contrapartida.

Em abril a OVG anunciou que os bolsistas poderiam 
realizar doações de sangue como forma de apoio à Hemor-
rede Pública de Goiás durante a pandemia de covid-19. De 
acordo com a diretora-geral da Hemorrede, Denyse Goulart, 
além de cumprir com a contrapartida do programa, os es-
tudantes são convidados a refletir sobre a importância da 
doação de sangue. “Uma iniciativa como essa da OVG, que 
convida seus alunos bolsistas a doarem sangue como con-
trapartida ao benefício que recebem é de suma importân-

Hemocentro e Igreja Universal 
promovem ação em Goiânia 

Nos dias 3 e 4 de abril, o Hemocentro Coordena-
dor Estadual Nion Albernaz e a Igreja Universal do Reino de 
Deus (Iurd) se uniram para arrecadar bolsas de sangue na 
Catedral da Fé, no Centro de Goiânia. Segundo a diretora-
geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, foi 
criada uma nova estratégia de coletas externas. Ela des-
taca ainda que a equipe foi treinada para seguir todos os 
protocolos de segurança contra a covid-19 emitidos pelo 
Ministério da Saúde (MS).

O pastor e coordenador estadual do Grupo de 

cia, não só para abastecer os estoques atuais, mas também 
para criar uma cultura de doação entre esse público, que na 
maioria é jovem. Desta forma, conseguimos enculturar a do-
ação de sangue e fazer deste ato algo recorrente ao longo de 
toda a vida desse bolsista doador”, enfatiza a diretora.

Saúde da Igreja Universal, Carlos Lopes, contou que a 
decisão de levar a Unidade Móvel do Hemocentro até a 
Iurd foi para dar mais segurança aos voluntários. “Muitas 
pessoas queriam doar, mas estavam com medo de sair 
de casa e encontrar aglomerações. Por isso, nós fizemos 
contato com o Hemocentro e solicitamos a unidade móvel 
para fazer da nossa igreja um banco de sangue”. E com-
pletou: “Essa é uma ação nacional da Igreja Universal e 
estamos muito felizes por poder fazer o bem para o próxi-
mo aqui em Goiânia”, afirma.
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Parcerias com empresas de 
transporte por aplicativos 

Durante a pandemia, o Hemocentro Coordenador 
Estadual Prof. Nion Albernaz fechou parcerias importantes 
com empresas de transporte por aplicativo que garantiram 
viagens gratuitas e descontos para os voluntários que fos-
sem a sede da unidade, no setor Coimbra, para realizar uma 
doação de sangue. Entre as parceiras estavam as empre-
sas Uber, 99 e Cabify.

Segundo a diretora-geral da Hemorrede Pública de 
Goiás, Denyse Goulart, esse tipo de parceria reafirma o com-
promisso social das empresas com a saúde pública no país. 
“2020 foi um ano cheio de desafios, vivemos momentos di-
fíceis, em que muitas pessoas ficaram com medo de sair de 
casa, e outras enfrentaram dificuldades financeiras para fa-
zer esse deslocamento até o Hemocentro. As parcerias com 
as empresas de transporte de aplicativo possibilitaram cen-
tenas de pessoas viessem ao Hemocentro fazer sua doação 
com mais segurança e menor ou nenhum custo”, diz.

Banda do Exército 
homenageia profissionais

No mês de maio, a Banda do Exército compare-
ceu voluntariamente ao Hemocentro Coordenador Esta-
dual Prof. Nion Albernaz para comemorar a Semana da 
Enfermagem. Os militares levaram, além da música, o 
reconhecimento aos profissionais de saúde que atuam 
diariamente na assistência a quem necessita de cuida-
dos hospitalares.

De acordo com o tenente-coronel Zanini, que 
acompanhou a equipe do Exército que compõe a Banda, 
essa foi uma oportunidade singular de parabenizar os pro-
fissionais da saúde. Para ele, especialmente neste momen-
to de pandemia, faz-se necessário reconhecer e homena-
gear esses homens e mulheres que se colocam na linha de 
frente em defesa da vida.
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Dia Mundial do Doador de 
Sangue é celebrado no Corpo 
de Bombeiros

A coleta em comemoração ao Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue, em junho de 2020, começou cedo no quar-
tel do Comando do Corpo de Bombeiros Militares de Goiás 
(CBMGO). A bombeira Carlane Calixto falou da satisfação de 
se sentir útil em um momento tão delicado, o qual a so-
ciedade está enfrentando. “É muito bom se sentir útil sal-
vando vidas, campanhas como essa fazem toda a diferença 
para enfrentarmos essa pandemia”, afirma. Ao longo do dia, 

Unidade Móvel 
realiza ação na Casag 

Em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado 
no dia 11 de agosto, a Caixa de Assistência dos Advogados 
de Goiás (Casag) recebeu a Unidade Móvel do Hemocen-
tro, no Jardim Goiás. O objetivo da ação foi conscientizar os 
advogados membros da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seção Goiás (OAB-GO) com relação à doação de sangue 
e cadastro de doadores de medula óssea. Considerada um 
sucesso, a ação realizou mais de 50 atendimentos, con-
vertidos em 40 bolsas de sangue coletadas e 24 cadastros 
para possível doação de medula óssea.

De acordo com o presidente da Casag, Rodolfo Otá-
vio Mota, em tempos de pandemia faz-se ainda mais ne-
cessária a conscientização de toda a sociedade civil quanto 
à contribuição para o bem-estar de todos. “Esperamos que 
esse exemplo se espalhe por todas as outras entidades e 
conselhos, para que a gente possa ampliar essa corrente 
do bem. E que a advocacia possa seguir mais unida e mais 
coesa”, enfatizou o presidente da instituição, que também 
realizou a doação de sangue.

outros 42 militares participaram da ação na Unidade Móvel 
do Hemocentro.

 O comandante-geral do CBMGO, coronel Esme-
raldino Lemos, fez questão de participar da ação. “Todos 
os anos o Corpo de Bombeiros está presente nas ações do 
Hemocentro e este ano não poderia ser diferente. Quero 
parabenizar a toda a equipe de profissionais da saúde que 
estão firmes, na linha de frente, salvando vidas”, disse.
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41º Batalhão de Infantaria 
Motorizado firma parceira com 
Hemocentro de Jataí

Uma parceria firmada entre o Hemocentro Regio-
nal de Jataí e o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado da 
cidade, no mês de agosto, deu origem a uma campanha de 
doação de sangue com objetivo de minimizar os impactos 
do aumento da demanda por hemocomponentes em de-
corrência da pandemia do novo coronavírus.  

Sob o lema “Ajudar está no nosso sangue”, as uni-
dades militares promoveram uma mobilização de seus efe-
tivos a contribuírem de maneira voluntária com esse gesto 
de solidariedade. “Em 2020, a campanha foi desencadeada 
em março, com nossos militares antigos realizando as do-
ações. No entanto, diante dos transtornos causados pelo 

Hemorrede apoia 7º Congresso 
Todos Juntos Contra o Câncer

A Hemorrede Pública de Goiás apoiou, pelo segun-
do ano consecutivo, a Associação Brasileira de Linfoma e 
Leucemia (Abrale) na realização da 7ª edição do Congres-
so Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC). Em 2020, devido à 
pandemia, o Congresso TJCC foi realizado no formato total-
mente digital, entre os dias 21 e 25 de setembro. 

O evento contou com salas simultâneas de debate, 
espaço para expositores, networking dentro da plataforma, 
entre outras funcionalidades. “Ainda que on-line, o Con-
gresso cumpriu seu objetivo: promover o debate de líderes 
da saúde, da política e de organizações de apoio à pacientes 
com câncer a fim de melhorar o cenário da oncologia no 
país, garantindo o cumprimento da Política Nacional para a 
Prevenção e Controle do Câncer”, afirma a coordenadora de 
eventos da Abrale, Thais Crystal de Almeida.

Segundo a diretora-geral da Hemorrede, Denyse 
Goulart, esta é uma iniciativa que tem como objetivo apro-
ximar os interessados do segmento com uma agenda co-
laborativa, visando influenciar as políticas de saúde na área 
de oncologia. “Hoje, realizamos o cadastro de doadores de 

medula óssea nas nove unidades das Hemorrede Pública 
de Goiás e mantemos uma parceria com a Abrale, que ofe-
rece educação à distância através do Onco Ensino”, ressalta.

surgimento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, 
em especial a toda rede de saúde, diminuindo sensivel-
mente o estoque nos bancos de sangue, a campanha foi 
estendida com a participação de todos os militares”, desta-
cou o 1º Tenente Maguil.

Para a responsável técnica do Hemocentro de Jataí, 
Myrian Carolina Queiroz, essa parceria com o exército faz toda 
a diferença no atendimento às demandas da unidade. “A par-
ceira do batalhão conosco já é algo recorrente e com a qual 
podemos contar, uma vez que os militares têm essa cultura 
de contribuir para o bem da sociedade. Juntos, conseguimos 
salvar incontáveis vidas por meio das doações”, comenta.
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Hemocentro Coordenador 
realiza ação com a BPW 
Goiânia

No mês de setembro, o Hemocentro Coordena-
dor Estadual Prof.  Nion Albernaz, em parceria com a BPW 
Goiânia, realizou a campanha Doando Vida. Ao todo foram 
coletadas 47 bolsas de sangue e feitos 22 cadastros de 
medula óssea. Todos os horários foram agendados previa-
mente para que não houvesse aglomeração no local.

A campanha foi a oportunidade para a advogada 
Carolina Ribeiro Garcia doar sangue pela primeira vez. De 
acordo com ela, a motivação foi colaborar com próximo. 
“Principalmente neste momento que estamos passando, 
e por estar saudável, foi muito bom contribuir e ajudar a 
salvar vidas”, comenta a advogada.

Tânia Agostino, biomédica e integrante do núcleo 
de saúde da BPW Goiânia, afirmou que a parceria com o 
Hemocentro surgiu a partir do momento em que a BPW 
Brasil determinou que faria uma campanha de doação de 
órgão e sangue. “Fomos muito bem acolhidas e a equipe 

Idtech é OS mais 
transparente, aponta TCE-GO

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) é a organização social (OS) mais transparen-
te entre as que têm contrato de gestão com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), segundo levantamento realiza-
do pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). 
Responsável pela administração da Hemorrede Pública do 
Estado de Goiás, o Idtech teve 74,7% no índice de transpa-
rência, 4,6 pontos percentuais a mais do que a segunda co-
locada. Quando se avalia as unidades de saúde, a Hemor-
rede, cujo contrato de gestão é o mais recente, com pouco 
mais de dois anos, registrou o índice de 69,5%.

O ranking é resultado do primeiro ciclo de avaliação 
realizada pelo TCE, de caráter pedagógico e sem penalida-

de. Foram avaliadas 19 unidades hospitalares, administra-
das por dez organizações sociais. Segundo o tribunal, fo-
ram avaliados os sites da SES e das organizações sociais 
entre os dias 21 de maio e 2 de julho de 2020. 

Para a equipe do Idtech a avaliação do TCE é um reco-
nhecimento pelo trabalho realizado e um incentivo para man-
ter a aposta na transparência, uma das marcas do instituto. 
“Essa classificação é um reflexo do trabalho de toda nossa 
equipe e estamos no caminho para melhorar a formatação 
dos nossos documentos e replicar no site da SES para conse-
guirmos alcançar os 100% da pontuação na próxima avaliação 
da transparência”, diz o assessor administrativo e responsável 
pela transparência dos sites do Idtech, Henrique Torres.

do Hemocentro ficou contente com a proposta. A parceria 
foi fácil. Criamos um aplicativo para o nosso agendamento 
da ação, de forma que não impactasse para aglomeração”.
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Hemorrede apoia Simpósio 
Brasileiro de Doença 
Falciforme

A Hemorrede Pública de Goiás apoiou o grupo de 
extensão e pesquisa “Educar Falciforme” na realização do I 
Simpósio Brasileiro Multiprofissional em Doença Falciforme 
(SBMDF), que aconteceu nos dias 29, 30 e 31 de outubro. O 
evento foi realizado de forma on-line e totalmente gratuito. 
O simpósio é direcionado a acadêmicos e profissionais de 
todo o Brasil e possui como objetivo disseminar e agregar 
conhecimento acerca da Doença Falciforme, uma das doen-
ças genéticas hereditárias mais comuns do mundo, porém, 
muitas vezes negligenciada. Houve submissão de trabalhos 
científicos, publicação de anais e emissão de certificados.

A Doença Falciforme é uma patologia genética 
hereditária que tem como característica a alteração nos 
glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias. Segundo a di-
retora-médica da Hemorrede Pública de Goiás, Alexandra 
Vilela, a unidade do Governo do Estado mantém o atendi-
mento continuado de 206 pacientes, oferecendo consultas 
especializadas, atendimento multiprofissional, hemogra-
mas e transfusão de sangue. “Quem tem a doença falcifor-
me, ou anemia falciforme, precisa de tratamento durante 
toda a vida, e em muitos casos, essas pessoas precisam de 

Hemocentro apoia campanha 
sobre doença rara no sangue

A Hemorrede Pública de Goiás se uniu ao departa-
mento de Apoio ao Paciente da Associação Brasileira de Lin-
foma e Leucemia (Abrale) para promover a conscientização 
sobre a Trombocitopenia Imune Primária (PTI). Considerada 
uma doença rara, a PTI é causada pela baixa contagem das 
plaquetas sanguíneas e teve seu dia de conscientização ce-
lebrado no dia 30 de setembro. A Hemorrede é a respon-
sável pela distribuição de hemocomponentes, incluindo as 
plaquetas, para unidades de saúde de todo o Estado, além 
de atender 157 portadores de PTI.

Para aqueles que convivem com a doença, o or-
ganismo reage à PTI impedindo a formação de coágulos 
sanguíneos, problema ocasionado pelo número reduzido 
de plaquetas no sangue. Estatisticamente, a doença aco-
mete, anualmente, cinco em cada 100 mil crianças em todo 
o mundo, enquanto que nos adultos esse número é de dois 
para 100 mil. No caso das crianças, 75% dos portadores 
desenvolvem a forma crônica da doença, que pode exigir 
tratamento especializado com uso de plaquetas.

Esse tratamento depende, em parte, da transfusão 
de plaquetas, que são coletadas e distribuídas pelo Hemo-
centro. De acordo com a diretora-geral da Hemorrede Pú-
blica de Goiás, Denyse Goulart, conscientizar a população 
acerca das patologias que demandam um número grande 

de hemocomponentes por parte dos Hemocentros é de 
suma importância. “Atendemos 157 portadores dessa co-
morbidade, que afeta principalmente crianças, e portanto a 
demanda por sangue é alta. Por isso a doação é tão impor-
tante, pois é por meio dessas doações que conseguimos 
dar continuidade ao tratamento de todos esses pacientes, 
não só dos portadores da PTI, mas de diversas outras do-
enças hematológicas”, explica.

transfusões constantes de hemácias, que é um dos hemo-
componentes do sangue, por isso a importância da popu-
lação em manter suas doações frequentes”, diz. Para diag-
nosticar a Doença Falciforme é necessário realizar o teste 
do pezinho na primeira semana de vida. 








