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Fim de ano acende luz
amarela no hemocentro
Feriados e férias diminuem estoques de sangue em até 70%
Vilma Gasques
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Os feriados prolongados de fim
de ano e as férias são esperados por todos. Mas há um problema que se repete nessas ocasiões: a redução no número de
doadores de sangue nos hemocentros de todo o País. E a situação se complica, uma vez que
é justamente nesse período em
que as pessoas viajam mais e,
consequentemente, há mais
acidentes de trânsito com vítimas que podem precisar de
sangue em transfusões.

Unicamp prepara
esquema de coleta
para dias de folga
O Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) alerta que a queda
nas doações nesse período varia de 60% a 70%. Os estoques
dos grupos sanguíneos O e A estavam reduzidos na última sexta-feira, com alerta vermelho
do Hemocentro, que considera
crítica a situação.
Para evitar problemas no estoque, a unidade está fazendo
plantões de atendimento nestes dias de feriado, com o objetivo de minimizar a redução de
bolsas. O Hemocentro da Unicamp oferece cobertura para
8,5 milhões de pessoas, o equivalente a 20% da população do
Estado de São Paulo, e atende
integralmente o banco de sangue dos serviços públicos de
saúde de Campinas, Indaiatuba, Paulínia e Cosmópolis,
além de suplementar outros 65
municípios da região até o Vale
do Paraíba. Quando há disponibilidade, são atendidos outros
hemocentros do Estado e, também, hospitais particulares.
Em média, são coletadas cerca
de 5,5 mil bolsas por mês.
De acordo com o diretor
Vagner de Castro, o problema
maior do Hemocentro neste período do ano é que paralelamente à diminuição no volume de coleta de bolsas de sangue, verifica-se um acentuado
aumento no número de acidentes. Até mesmo os domésticos.
Dessa forma, é necessário que
o banco de sangue possa suprir
as necessidades dos centros cirúrgicos. “Além disso, procedimentos importantes como
transplantes podem ser prejudicados, caso haja desabastecimento”, alerta.
Na sexta, os estoques no
Hemocentro estavam normais apenas para os grupos
sanguíneos B e AB. Uma preocupação maior dos responsáveis pelo serviço é com relação ao tipo RH negativo (A, B,
AB e O), que representam no
Brasil e em todo mundo cerca
de 12% da população. Em
Campinas, a maior parte do
sangue coletado vem da captação nos sete postos fixos, quatro deles localizados na cidade e outros três em Sumaré,
Piracicaba e Taubaté.
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Para doar sangue é preciso ter
entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos e não estar em
jejum. É claro que muitos testes são feitos para que a pessoa
seja considerada apta a doar
sangue. A analista de Recursos
Humanos Ana Maria Steckelberg é doadora de sangue há
vários anos e diz que não se importa em fazer a doação, mesmo em dias de festividades como o Natal. “Ainda mais que
tenho um tipo de sangue com
hemácias fenotipadas, que são
ideais para o tratamento de hemofilia. Sei que ajudo o Hospital Boldrini com minhas doações. E isso é muito importante. Para mim é uma missão
que tenho. Sei que estou salvando vidas”, destaca.
Ela lembra que um dia poderá precisar também de alguém que a ajude com a doação de sangue. “Ou alguém

da minha família pode precisar. E sei o quanto isso é importante”, diz.
A assistente de diretoria Aparecida Cristina de Oliveira Pin-

to foi com o marido fisioterapeuta Sérgio de Souza Pinto ao
Hemocentro. “Doamos sangue
há quatro anos com certa regularidade. E nesta época de fes-

tas é ainda mais importante.
Sei que para mim não vai fazer
falta e ao mesmo tempo posso
ajudar as pessoas que precisam”, ressalta. (VG/AAN)

Aparecida de Oliveira Pinto doa sangue há quatro anos: “Posso ajudar”

