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“Eu sou na medida em que os outros também são”. (jaspers) 



 

RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentado um estudo de caso que descreve o programa de formação 

de captadores da Região Centro-Oeste desenvolvido pelo Núcleo Regional de 

Divinópolis. Como referencial teórico utilizou-se teorias do ensino e da aprendizagem, a 

formação de competências, registros e dados estatísticos do núcleo. Verificou-se que é 

fundamental a formação do profissional captador por meio de um programa específico e 

bem direcionado, e que o trabalho desenvolvido em parceria por profissionais das 

agências transfusionais e assistências hemoterápicas sob a orientação do serviço de 

captação de doadores do núcleo colabora diretamente para a captação e fidelização de 

doadores, como também, na manutenção de um estoque ideal para o atendimento da 

Região Centro-Oeste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerando a abertura política educacional e a importância que reveste a educação 

dos profissionais que atuam na saúde de tal modo a responder os novos requerimentos 

da sociedade atual, se propôs a adesão de um programa educativo de recursos humanos 

qualificados, incentivos técnicos e pedagógicos que dinamize a formação do captador 

de doadores.  

 

1.1. Antecedentes e formulação do problema 

 

O Núcleo Regional de Divinópolis integra o grupo da Fundação Hemominas iniciando 

seu funcionamento em 26 de junho de 1995. Instalado em uma área cedida do Hospital 

São João de Deus com o resultado de uma parceria entre a Fundação Hemominas, 

Prefeitura Municipal de Divinópolis, Fundação Geraldo Corrêa – Hospital São João de 

Deus e Secretaria Estadual de Saúde começou a desenvolver suas atividades com 450 

doações/mês. Em julho de 2003, mudou-se para sua sede própria, hoje, com distribuição 

de hemocomponentes a 30 agências transfusionais e assistências hemoterápicas da 

Região Centro-Oeste, sendo responsável pela coleta aproximadamente de 1400 bolsas 

de sangue de doadores aptos clinicamente para a doação. 

 

 Desde sua inauguração foi criado o serviço de captação de doadores tendo como um de 

seus objetivos principais assegurar o fornecimento de sangue adequado e seguro para a 

população, por meio da promoção da doação voluntária, altruísta e não remunerada, e 
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dos trabalhos padronizados em acordo com as diretrizes estratégicas da Fundação 

Hemominas e as particularidades do cenário local. 

 

Com o aumento gradativo dos procedimentos transfusionais e crescimento do núcleo, 

conseguir um “pool” ideal de doadores que realizassem doações freqüentes passou a ser 

um desafio e motivou a mudança na gestão do serviço realizado; na época, por apenas 

uma profissional.  

 

Neste contexto surge o problema: Como formar uma rede de cooperação entre 

captadores na Região Centro-Oeste? 

 

O desafio proposto era investir na formação do captador, não vinculado diretamente à 

Rede Hemominas, atuando nas agências transfusionais e assistências hemoterápicas 

conveniadas com o núcleo, mantendo um serviço de qualidade dentro dos padrões 

exigidos e redução de custos significativos para o serviço. Apresentou-se, portanto, a 

necessidade de mais profissionais com conhecimentos satisfatórios sobre a hemoterapia 

e que pudessem trabalhar em cooperação. Formação que só é possível, através da 

educação por meio de aprendizagens significativas. 

 

A educação tem caráter permanente. O saber vem de uma superação constante. A 

grande dificuldade que surge e que exige um alto sentido de responsabilidade, se baseia 

na preparação de pessoas. Não diretamente por haver dificuldade com a aprendizagem 

técnica, mas com a criação de uma nova atitude. A capacitação tem que ser um ato 

criador por meio de um processo democratizador, que implica a participação e 
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cooperação entre os profissionais como estratégia fundamental para a formação de 

novos doadores voluntários quanto para assegurar que doadores atuais permanecessem 

fidelizados ao processo. 

  

2. OBJETIVO 

 

Tenta-se-á mostrar como é possível através de um programa de formação de captadores 

ter o doador certo, na quantidade certa e no momento ideal. 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Descrever o programa de formação de captadores da Região Centro-Oeste. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Desenvolver competências e planificar atividades para a adequada captação de 

doadores conforme diretrizes pré-estabelecidas; 

 Capacitar profissionais para captar e fidelizar doadores; 

 Avaliar o efeito das práticas implementadas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Ensino-aprendizagem 

  

Ponto de Partida 

                  

Tenho para a minha vida 

A busca como medida 

O encontro como chegada 

E como ponto de partida.  

                   

 Sérgio Ricardo 

 

 

A procura do conhecimento, do mundo letrado, é o encontro do aprendiz com a 

ressignificação do que dá sentido à sua existência no mundo, preenchendo assim, as 

lacunas existenciais. Segundo Paulo Freire (1987), “ninguém educa ninguém, todos se 

educam si mesmos, mediatizados pelo mundo”. 

 

Ensinar e aprender é o ponto de partida de toda essa ressignificação, uma vez que 

através do processo ensino-aprendizagem, o sujeito amplia sua visão de mundo e 

constrói gradativamente a sua inteligência. 

 

A educação não é sinônimo de ensino, tem uma intervenção mais abrangente, 

vinculando-se a todos os espaços da vida social e pessoal das pessoas. Segundo 

Severino (2001), “a característica referencial do trabalho educativo é a educabilidade, 

da qual, a docência formal é uma mediação fundamental, mas não exclusiva”. 
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Falar do ensino–aprendizagem na formação de pessoas para o trabalho em questão, é 

abordar sobre o Construtivismo. O Construtivismo preconiza a ação do homem como 

agente de suas aprendizagens. Para aprender e pensar sobre algo, é preciso que a 

inteligência do aprendente aja sobre aquilo que ele deseja explicar. Portanto, a 

aprendizagem resulta da interação das estruturas cognitivas e o meio que precisa ser 

compreendido.  

 

A aquisição de novos conhecimentos se assenta num tripé interativo: quem aprende, o 

que se aprende e o outro. Na falta de qualquer um destes elementos, as aprendizagens se 

caducam, se formam no vazio, desprovidas de significados. 

 

Discutir a melhor forma de se adquirir um novo conhecimento, se faz pertinente, visto 

que em seu bojo, estão as questões intrinsecamente ligadas à tônica do problema em 

pauta - formação de grupos de captadores. 

 

A condição de vida social e cultural dos atores deve ser preocupação constante em 

sua formação e na política da organização que deseja fazer um bom trabalho, 

visando principalmente o aspecto da inclusão de uma nova cultura.  

 

O formador deve conduzir sua “práxis“ pedagógica em direção à valorização dos 

saberes de seus alunos, colocando desafios que condizem com suas experiências e 

interesses. As intervenções devem ser primorosas, coerentes, pois são elas é que 

vão propiciar ao aprendente o exercício de sua criatividade na solução de 

problemas, uma vez que lhe não serão apresentados modelos de solução. 
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A aprendizagem emerge de uma fonte de energia, alegria, poder e liberdade, podendo 

tornar o trabalho da captação, prazeroso e eficiente. 

 

O construtivismo é mudança de visão: não considera o conhecimento só sob 

o prisma do sujeito nem só pelo prisma do objeto, mas pela ótica da interação 

sujeito-objeto. Assim, ensaia-se definir o construtivismo como uma teoria do 

conhecimento que engloba numa só estrutura dois pólos, o sujeito histórico e 

o objeto cultural, em interação recíproca, ultrapassando dialeticamente e sem 

cessar as construções já acabadas para satisfazer as lacunas ou carências 

(necessidades). (MATUÍ, 1995, p.48) 

 

3.2. Formação do educador e do educando - atores de toda práxis pedagógica 

 

Os atores da práxis pedagógica são o educador e o educando. Como seres individuais e 

sociais, ao mesmo tempo constituídos na trama contraditória da consciência critica, 

interagem no processo educativo. Eles são sujeitos da história, na medida em que 

constroem, junto com outros seres humanos, um contexto socialmente definido e são 

objetos da história, na medida em que sofrem a sua influência. 

 

 3.2.1 O educador 

 

Em termos da ação educativa, o educador com seus determinantes será aquele que tem a 

responsabilidade e o educando aquele que participando do processo, aprende e se 

desenvolve formando-se tanto como sujeito ativo de sua história pessoal, quanto como 

da historia da humanidade. Não se pode esquecer de concretizar e enfatizar, também, o  

domínio das habilidades didáticas que permeiam as técnicas metodológicas aplicáveis 

ao ato de ensinar e educar.  
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A tarefa do educador não pode ser entendida com base no espontaneísmo e no 

amadorismo. A apropriação e domínio de fundamentos de recursos técnicos e 

científicos, assim como das bases que os validam, resgatam a significação do trabalho, 

como atividade humana básica, que conduzem à sociabilidade e ao exercício da 

cidadania. 

 

O homem é um ser de relações. É, portanto, impossível, considerar as referências 

existenciais das pessoas envolvidas, tais como a sua integração ao grupo social e à 

humanidade como um todo. 

 

Sem a inserção dos sujeitos na complexidade da vida subjetiva, nas relações de poder e 

no fluxo histórico que constrói a humanidade, não existiria a educação humanizadora. 

Os seres humanos, dotados de uma personalidade subjetiva e pertencente a uma 

sociedade historicamente determinada, necessitam de uma educação humanizadora que 

os considerem como seres humanos, e é no processo cotidiano de seu desenvolvimento 

que estes constroem a sua identidade, num ambiente propício à troca de influências e 

informações.  

 

O formador precisa, deste modo, conhecer e discernir os aspectos desta complexa 

relação dos sujeitos com seu ambiente natural e social. Deve-se ainda, inteirar-se o mais 

possível, dos processos psicológicos que envolvem a conduta humana e o do modo 

como o homem se relaciona no mundo das outras pessoas.  
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A ação educativa de formar pessoas para trabalharem na captação se torna eficaz a partir 

da segura percepção de que ela é parte integrante de uma prática político-social, pois 

toda prática educativa é um exercício de sociabilidade, seja a sua prática em sala de aula 

ou em outros espaços culturais. 

 

Não ocorre ensino se não houver, entre os atores do processo de aprendizagem, uma 

relação pedagógica de intencionalidade, mediada por uma dinâmica didático-

pedagógica, pela qual o ato de ensinar se torna educativo.  

 

Tão importante quanto as grades curriculares e seus conteúdos está a 

qualidade das atividades de ensino e de aprendizagem. Quer se trate da 

apropriação de conteúdos, do domínio das habilidades técnicas ou da 

apreensão das relações situacionais mais relevantes. E  que tais processos se 

efetivem com competência, criatividade e criticidade. (SEVERINO, 2001, 

p.151) 

 

Por outro lado, a criatividade é qualidade que expressa a participação ativa e inteligente 

do aprendiz, abarcando a armazenagem do conhecimento. A criatividade supõe o 

domínio de métodos e técnicas, a capacidade de utilizar instrumentos objetivos a serviço 

de finalidades subjetivamente delineadas.  

 

Em se tratando da práxis pedagógica, é o educador que, tendo adquirido conhecimentos 

e habilidades específicas para o exercício do trabalho, é quem dirige o processo do 

ensino e da aprendizagem do aprendiz. Dirige e media a cultura elaborada, acumulada e 

em processo de acumulação, pela humanidade e pelo educando. 
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O educador deve possuir conhecimentos e habilidades suficientes para conduzir o 

educando a um processo de elevação cultural.  

 

Para tanto, o educador deve possuir qualidades que o levem a possuir uma compreensão 

viva da realidade com a qual trabalha, pois precisa conhecer a sociedade em que vive, 

através de sua cultura e de sua história, deixando de lado a ingenuidade, no que se refere 

ao conhecimento da realidade. Deve possuir sério comprometimento político com o que 

faz, alicerçado na ética e na moral. Compreendendo a sociedade em que vive, terá 

clareza daquilo em que está comprometida a sua ação. O educador necessita também de 

certa destreza e competência no campo teórico, técnico e profissional, o que vai lhe 

garantir maior cientificidade no seu mister pedagógico. Não poderá mediar a cultura de 

sua área se não detiver os conhecimentos e habilidades que a dimensionam. 

 

Para ser educador não basta ter contrato de trabalho numa escola particular 

ou um emprego de funcionário público. É preciso competência, habilidade e 

comprometimento. Ninguém se faz professor, do dia para a noite, sem 

aprendizagem e preparação satisfatórias. ( LUCKESI,1994, p.117) 

 

3.2.2 O educando  

 

O educando, como o educador, é caracterizado pelas múltiplas determinações da 

realidade. Ou seja, ambos são sujeitos ativos e, pelas ações, ao mesmo tempo se 

constroem e se alienam. 
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O educando é um membro da sociedade como qualquer outro sujeito, tendo caracteres 

de atividade, sociabilidade, historicidade e praticidade. É o sujeito que busca adquirir 

um novo nível de conhecimentos e modos de agir. 

 

Desta forma, o educando não deve ser considerado como massa informe, mas sim como 

sujeito capaz de se auto-construir através da assimilação e acomodação, processos que 

desenvolvem suas estruturas mentais, através da atividade, desenvolvendo assim sua 

inteligência, raciocínio e criatividade. 

 

A cultura elaborada que cada educando adquire, é uma síntese nova de sua cultura 

anterior, revista pela apropriação da cultura elaborada. Quando uma pessoa aprende um 

modo novo de executar uma tarefa, não abandona o modo anterior de executá-la; ao 

contrário, incorpora ao modo antigo, o novo modo de execução. 

 

O educando é um sujeito que necessita de uma intervenção segura e eficaz do educador 

para reformular sua bagagem cultural, para tomar novas diretrizes de reorganização e 

apropriação da cultura elaborada. 

 

Portanto, o educando é um sujeito que possui a capacidade de avançar e crescer 

culturalmente, precisando para isto da mediação da cultura elaborada, o que possibilita 

o rompimento da sua própria cultura decadente, para uma outra mais aceita pela 

sociedade na qual está inserido. 
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3.4. Rede de captadores, uma relação pedagógica possível 

 

Uma força poderosa incita as pessoas a perseguirem seus desejos e pulsões de vida. Tal 

força é uma alavanca propulsora na consecução de objetivos, que uma vez concebidos 

têm que ser executados, pode-se chamá-la de motivação, necessidade de adquirir 

aprendizagens significativas em determinada área do conhecimento, curiosidade. 

 

O certo é que quando se colocam casos inusitados, tais como a necessidade de se obter 

um órgão vital, tecidos ou até mesmo sangue, pensa-se na possibilidade de doações a 

fim de se obter a reversibilidade de situações caóticas,segundo SOUSA (2007) 

 

A perspectiva dita “tradicional” atribui aos gestores de um processo o papel de 

transmissores de conhecimentos e controladores dos resultados obtidos. Por sua vez, o 

destinatário das normas deveria interiorizar o conhecimento tal como lhe fora 

apresentado, até que memorizasse todo o conteúdo ensinado. Esta maneira de entender a 

aprendizagem configura uma determinada forma de relacionamento autoritário, falta de 

originalidade, criatividade, avaliação opressora, ensino livresco, planejamento igual sem 

considerar peculiaridades. Como resultado, pessoas sem motivação, desinteressadas, 

ensino descontextualizado e rotineiro, entre outras deformações.  

 

Modernamente, a concepção construtivista do ensino e da aprendizagem e a natureza 

dos diferentes conteúdos, estabelecem determinados parâmetros que incidem 

diretamente na atuação e relação entre “aprendentes”. 

 



17 

Deste modo, hoje, ensinar e aprender, tanto em sala de aula, como em qualquer outra 

organização, conduz a uma série de relações que devem conduzir à elaboração por parte 

do educando, de representações pessoais sobre o conteúdo que está sendo objeto de 

aprendizagem.  

 

O conjunto das relações interativas necessárias à facilitação do processo ensino-

aprendizagem se traduz numa série de funções que têm no planejamento, o seu ponto de 

partida e seu aval, a saber: 

 

 Planejar a atuação de cada captador de maneira flexível para garantir a 

adaptação às necessidades atuais. 

 Valorizar as contribuições e conhecimentos dos captadores. 

 Estabelecer metas ao alcance para que possam ser superadas. 

 Ajudar adequadamente, no processo de construção do conhecimento. 

 Estabelecer ambientes de aprendizagens e determinadas relações, tendo sempre 

em vista o respeito mútuo, a confiança, promotores da auto-estima e do auto 

conceito. 

 Potencializar, progressivamente, a autonomia do captador alunos na definição de 

objetivos do planejamento. 

 Avaliar conforme sua capacidade e seu esforço mediante o resultado 

apresentado.  

 

Para que cada aluno progrida rumo aos domínios visados, convém colocá-lo, 

com bastante freqüência, em situação de aprendizagem ótima para ele. Não 

basta que ela tenha sentido, que o envolva e mobilize. Deve também solicitá-

lo em sua zona de desenvolvimento próximo. (Perrenoud, 2000, p.55). 
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Portanto, não se pode perder de vista que, quem transforma a realidade não é um 

homem isolado, mas um conjunto de homens num determinado contexto histórico e 

social. 

3.5. Descrição do projeto 

 

Desde a inauguração do núcleo, 1995, já havia a integração de captadores por parte das 

agências transfusionais e assistências hemoterápicas de Divinópolis. Em 1996, esta 

prática começou a desdobrar-se para outras cidades da região por meio das agências e 

assistências conveniadas com o núcleo. No ano de 2001, com o I encontro de captadores 

de região e o planejamento da gerência para as ações da captação, passou-se a ser 

formalizada tornando-se um programa oficial, incluindo ações de treinamento, 

encontros, reciclagens, itens de controle, registros e demais atividades para os 

profissionais da região não vinculados diretamente à unidade, na medida em que novos 

contratos de prestação de serviços eram ajustados na região. 

 

Hoje, este programa de formação colabora com o núcleo no desenvolvimento de suas 

atividades além de promover a formação contínua de profissionais no campo da 

captação do doador. A captação bem sucedida é aquela resultada de um bom processo 

de ensino-aprendizagem e de uma educação continuada. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

O trabalho é baseado nas informações encontradas na literatura e nos registros do 

Núcleo Regional de Divinópolis. Trata-se de uma pesquisa descritiva, pois através de 

um estudo de caso foi descrito um programa de formação de captadores da Região 

Centro-Oeste. 

 

4.1. Público–alvo da iniciativa 

 

Profissionais de nível médio ou superior que atuam nas 20 (vinte) agências 

transfusionais e em 10 (dez) assistências hemoterápicas. Agências transfusionais: 

Hospital São João de Deus (Divinópolis), Casa de Caridade Manoel Gonçalves de S. 

Moreira (Itaúna), Fundação Hospitalar São Vicente de Paula (Nova Serrana), Hospital 

Nossa Senhora do Brasil (Bambuí), Hospital São Carlos (Lagoa da Prata), Lactário e 

Posto de Puericultura Menino Jesus (Bom Despacho), Hospital Senhora Aparecida 

(Luz), Hospital Regional São Sebastião (Santo Antônio do Amparo), Irmandade Nossa 

Senhora da Conceição (Pará de Minas), Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 

Oliveira, Irmandade Santa casa de Pitangui, Santa Casa de Arcos, Santa Casa de 

Misericórdia de Cláudio, Santa Casa de Misericórdia Dr. Zacarias (Dores do Indaiá), 

Santa Casa de Caridade de Formiga, Santa Casa de Misericórdia de Itaguara, Santa Casa 

de Misericórdia e Maternidade Santana de Itapecerica, Santa Casa de Misericórdia 

Santo Antônio do Monte, Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paula (Campo 

Belo), Santa Casa de Misericórdia de Perdões. Assistências hemoterápicas: Casa de 

Saúde São Francisco FHEMIG (Bambuí), Casa de Saúde Santa Marta (Formiga), 
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Hospital Dr. Odilon de Andrade (Martinho Campos), Hospital Dr. Miguel Gontijo 

(Bom Despacho), Hospital São Lucas (Campo Belo), Hospital Universitário Professor 

Basílio (Moema), Santa Casa de Misericórdia de Carmo da Mata, Hospitais Santa 

Lúcia, Santa Mônica e São Judas Tadeu (Divinópolis), que atuam como voluntários, 

contratados ou cedidos por outros órgãos na captação de doadores da Região Centro-

Oeste x Fundação Hemominas – Núcleo Regional de Divinópolis. 

 

4.2. Concepção e trabalho em equipe 

 

A idéia em formar uma rede de cooperação entre captadores da Região Centro-Oeste 

não ligados diretamente a Hemominas partiu da gerência e do serviço de captação de 

doaodores do núcleo com fundamentos nas padronizações e diretrizes de trabalho da 

Captação de Doadores da Fundação Hemominas de Belo Horizonte, no contrato de 

prestação de serviços especializados celebrado entre as agências e assistências 

hemoterápicas e o Núcleo Regional de Doação de Divinópolis, e na Resolução – RDC 

Nº 153, de 14 de junho de 2004, antiga RDC Nº 343.  

 

Trabalho reconhecido na Região Centro-Oeste e referência em toda a rede de doação.  

 

4.3. Etapas e ações implementadas: 

 

Decidir na incerteza e agir na urgência são maneiras de caracterizar a falta de 

planejamento. O processo de formulação de estratégias do programa de formação de 
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captadores é desdobrado em procedimentos, como determinação do objetivo, análise 

das experiências anteriores, seleção dos públicos, estimativa de custo, aprovação da 

direção superior, mentalização para a ação, ação, acompanhamento e adaptação e 

avaliação dos resultados.   

 

As ações do programa são procedimentos que visam construir um plano de formação 

inicial e contínuo de profissionais que irão trabalhar na captação do doador, não 

somente para adotá-los integralmente, mas extrair os elementos mais importantes e 

organiza-los no exercício do trabalho. 

 

 Treinamento
1
 – tem como objetivo principal preparar os profissionais para a 

execução das atividades e desenvolver planejamentos estratégicos para a 

captação e fidelização do doador. A cada solicitação por parte do núcleo ou 

agência/assistência conveniada é realizado novo treinamento. 

 

O treinando recebe o apoio da equipe, o material necessário para o treinamento e 

desenvolvimento inicial de suas atividades, ou seja, o suporte técnico e teórico para que 

as atividades de captação sejam desenvolvidas de forma padronizada e dentro dos 

padrões exigidos pela Fundação.  

 

No quadro 1, é apresentado um modelo de quadro de horários de treinamento na 

captação do doador. E, o gráfico 1, número de treinamentos realizados pelo setor de 

captação de doadores do Núcleo Regional de Divinópolis. 

                                                 
1
 Fluxograma do treinamento nos anexos. 
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Quadro 1 - Modelo de quadro de horários de treinamento na captação de doadores 

NOME:  

PROFISSÃO:  

REGISTRO:  

ENTIDADE:  

PERÍODO:  

C. HORÁRIA PREVISTA: mínimo de 29 horas 

Hor. TERÇA 

__/__/08 

Hor. QUARTA 

__/__/08 

QUINTA 

__/__/08 

Hor. SEXTA 

__/__/08 

 

08:00 

09:30 

Apresentação 

Conteúdo da Pasta e 

Vídeos Educativos 

 

 

 

 

 

08:00 

12:00 

 

 

 

 

- Semana do 

DVS 

-Planejamento 

de Ações 

 

 

 

Captação 

Hospitalar 

(Hospital S. 

João de 

Deus) 

 

08:00 

09:30 

Captação Hospitalar 

(Hospital Santa 

Mônica) 

 

 

 

09:30 

10:00 

 

Informações Sobre 

Cadastramento de 

Medula óssea 09:30 

10:00 

Faturamento/ 

Estatística 

10:00 

11:00 

Cadastro / Recepção 

11:00 

13:00 

Conscientização de 

Doadores 

10:00 

12:00 

 30 min. 

Cada 

setor 

- Ambulatório; 

- Triagem 

Hematológica 

- Coleta 

- Fracionamento 

13:00 

14:00 
Almoço 

12:00 

13:00 
Almoço Almoço 

12:00 

13:00 
Almoço 

 

14:00 

 

17:00 

- Ambiente Físico 

- Registros e Pastas 

Agendamento 

- Palestra 

- Doadores 

convidados 

- Controle de 

Doadores 

- Gráficos 

 

 

13:00 

 

17:00 

 

Captação 

Hospitalar 

(Hospital S. 

João de Deus) 

 

Captação 

Hospitalar 

 

(Hospital S. 

Lúcia e H. 

S. Tadeu) 

 

 

13:00 

14:00 

 

- Prova Cruzada 

 

14:00 

17:00 
 

- Avaliação 

Caso não haja disponibilidade p/ o período, favor avisar com antecedência , trazer jaleco 7/8 manga longa. 

Fonte: Setor de treinamento (STR) – Núcleo Regional de Divinópolis (NRD) 

 

 Encontro de captadores – como continuidade das ações de formação é realizado 

encontros de captadores da Região Centro-Oeste, onde é feito o uso de 

diferentes métodos e palestras para atualizar os captadores em hematologia, 

gerar competências e comprometimento, além de promover educação continuada 

dos profissionais ligados a área. 

 

O gráfico 2, apresenta o número de encontros realizados. 
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Gráfico 1 - Número de treinamentos realizados 
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Fonte: STR – NRD 

 

Gráfico 2 - Encontros de captadores da Região Centro-Oeste 

ENCONTRO DE CAPTADORES DA REGIÃO CENTRO-OESTE
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E
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Fonte: Captação de doadores (CD) – NRD 
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 Reciclagem de Captadores da Região Centro-Oeste – procura-se atualizar, 

reciclar os conteúdos, focalizar boas práticas e promoção da saúde, como 

também, padronizar atividades alternando entre os encontros de captadores. O 

quadro 2, reciclagens realizadas em grupo, com as agências e assistências 

conveniadas no ano de 2007. 

 

Quadro 2 - Reciclagem em grupo de captadores da Região Centro-Oeste  

DIAS GRUPO AGÊNCIAS E ASSISTÊNCIAS HEMOTERÁPICAS POR CIDADE 

17/04/2007 1 Arcos, Campo Belo, Cláudio, Formiga, Itapecerica, Itaguara, Itaúna, Oliveira e 

Santo Antônio do Monte 

18/04/2007 2 Bambuí, Bom Despacho, Dores do Indaiá, Lagoa da Prata, Luz, Martinho 

Campos, Nova Serrana, Pará de Minas, Pitangui e Santo Antônio do Amparo 

19/04/2007 3 Hospital São João de Deus, Santa Lúcia, Santa Mônica e São Judas Tadeu 

(Divinópolis) 

Fonte: CD - NRD 

 

 Itens de controle - a gestão do programa é controlada e acompanhada por meio 

de indicadores definidos pelo programa.  Além dos registros e relatórios 

padronizados e de dados do boletim estatístico do núcleo que são apresentados 

no relatório da Divisão de Cadastro da Captação de Doadores de Belo 

Horizonte, é feita uma avaliação bimestral, onde se mensura dados como o envio 

de doadores aptos sorológicos e de solicitações de hemocomponentes por 

agência transfusional e assistência hemoterápica. Gráfico 3, apresenta o número 

de concentrados de hemácias fornecidos e doadores aptos sorológicos da Santa 

Casa de Itaguara, averigua-se uma avaliação ´positiva na reposição adequada 

com doadores ao núcleo de doação. 
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Gráfico 3 - Item de controle 
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Fonte: CD - NRD  

 

 Supervisões locais – procura avaliar o ambiente de trabalho e a correta execução 

das funções, atuando preventiva e corretivamente. Gráfico 4, supervisões. 

 
Gráfico 4 - Supervisões realizadas 

SUPERVISÕES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES DA REGIÃO CENTRO-OESTE

FUNDAÇÃO HEMOMINAS - NÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

10/3/2006
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19/4/2006

9/5/2006
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8/7/2006

28/7/2006

17/8/2006

6/9/2006

26/9/2006

16/10/2006

5/11/2006

25/11/2006

1

H. S. João de Deus (Div.)

H. S. Judas Tadeu (Div.)

H. S. Lúcia (Div.)

H. S. Mônica (Div.)

S. C. M. e Mat. Sant. de Itapecerica

S. C. M. de Claúdio

H. .N. S. da Conceição (Pará de Minas)

S. C. M. de Pitangui

Fundação S. Carlos (Lagoa da Prata)

S. C. M. Santo A do Monte

S. C. M. Dr. Zacarias (Dores do Indaiá)

H. S. Aparecida (Luz)

Casa de Caridade M. Gonçalves (Itaúna)

S. C. M. de Itaguara

S. C. de Arcos

S. C. de Caridade de Formiga

H.Regional S. Sebastião (Sto. A. do Amparo)

H. S. Judas Tadeu (Oliveira)

H. N. S. Brasil (Bambuí)

H. Dr. Odilon de Andrade (Martinho Campos)

Lactário e P. de Pueric. Menino de Jesus (Bom Despacho)

Fundação Hospitalar São Vicente de Paula (Nova Serrana)

S. C. M. S. Vicente de Paula (Campo Belo)

H. M. São Francisco (Iguatama)

 
Fonte: CD - NRD 
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 Planejamentos de campanhas - tomando-se por base o planejamento estratégico 

anual do núcleo, além da semana do doador voluntário de sangue em novembro 

que já era desenvolvida, os captadores regionais, atualmente, pela nova visão 

gerencial, são incentivados a realizar campanhas de caráter educativo e de 

comunicação, como: Campanha Hemofolia (fevereiro), da mulher doadora 

(março), mãe doadora (maio), dia mundial do doador (junho), pai doador 

(agosto) e hemoprimavera (setembro). Campanhas que têm como objetivos além 

de homenagear os doadores junto à data festiva, manter um número de 

comparecimento adequado e fidelizá-los ao processo de doação.  

 

O conjunto de processos que constitui a técnica das comunicações foi sintetizado pelo 

modelo de planejamento adotado pela Fundação como ferramenta de trabalho. Para o 

planejamento são verificados os itens: O que? Que? Onde? Quando? Como? Por quê? 

Quanto? Acompanhamento
2
.Após definidas as prioridade na forma de indicadores e 

metas, o objetivo é garantir que os resultados sejam focam de atuação dos captadores. 

 

Enfim, O programa sugere a aquisição de competências para a formação e educação 

continuada dos captadores da região. Competências que possuem um forte componente 

didático, por isso ligadas diretamente ao ensino-aprendizagem, como:. 

 

1. Organizar e dirigir situações de crise; 

2. Trabalhar em equipe; 

3. Informar e envolver a comunidade nas questões da doação; 

                                                 
2
 Ajunta-se o modelo de planejamento no anexo. 
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4. Utilizar novas tecnologias para trabalho; 

5. Enfrentar os deveres e dilemas éticos;  

6. Desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade e cidadania: a paixão 

pessoal não basta, a formação para o trabalho na captação deve ser capaz prover 

competência de estabelecer cumplicidade e solidariedade. 

 

Conforme Perrenound (2000), “a noção de competência designará aqui uma capacidade 

de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. 

 

 Avaliando os resultados – algumas ações são monitoradas e avaliadas 

formalmente, enquanto outras menos formalmente. Questões levantadas 

precisam ser respondidas mediante os resultados: Os captadores estão fazendo 

um bom trabalho? Aumentou o número de doadores atingindo a meta? O 

trabalho desenvolvido está eficiente e eficaz? A captação de doadores 

voluntários melhorou? 

 

A obtenção de doadores constitui uma grande tarefa que impõe um trabalho educativo 

frequente. O comprometimento dos captadores regionais é um forte fator para a 

mudança, e por isso é responsabilidade do grupo garantir que está fazendo o melhor 

possível.   
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5. RECURSOS UTILIZADOS 

 

O Núcleo Regional de Divinópolis não possui um sistema descentralizado de gestão 

financeira. Todos os processos referentes ao item são realizados pela Administração 

Central em Belo Horizonte, em virtude disto, segue as determinações orçamentárias da 

Fundação e do Governo do Estado. 

 

Para a execução dos treinamentos e capacitações, o recebimento da pasta de treinamento 

é cobrado R$ 8, 00 (oito reais) pagamento feito via documento de arrecadação estadual 

(DAE) para a Fundação, e os encontros e reciclagens são gratuitos e com patrocínio de 

colaboradores.  

 

Por meio de parceirias, os profissionais, futuros captadores, são encaminhados pelos 

hospitais contratantes não gerando custos para a Fundação. 

 

Para o desenvolvimento da atividade “in loco”, os parceiros, contratantes oferecem os 

recursos tecnológicos e materiais disponíveis. 
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6. RESULTADOS 

 

 Rede de cooperação entre captadores: profissionais da região trabalhando em 

conjunto na manutenção de um estoque ideal; 

 Aumento do número de candidatos à doação: alcance das metas estabelecidas 

pela Fundação no número de comparecimento de doadores para o núcleo; 

 Redução da inaptidão clínica: através dos treinamentos realizados e da aplicação 

de um questionário de pré-orientação
3
 às caravanas de doadores  antes da vinda 

ao centro de doação, doadores conscientes do processo da doação e com maiores 

chances de realizar o ato de doar. 

 

No gráfico 5, apresenta um comparativo do número de candidatos a doação e doadores 

clinicamente aptos, por ano. 

 

Gráfico 5 - Comparativo do número de doadores por ano 

CANDIDATOS A DOAÇÃO DE SANGUE 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS - NÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ANO

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E

TOTAL DE CANDIDATOS A DOAÇÃO

DOADORES APTOS CLÍNICOS

Linear (DOADORES APTOS CLÍNICOS)

 
Fonte: Boletim estatístico. Dados de 2008 até 09/09/08 

                                                 
3
 Ajunta-se o modelo do questionário no anexo. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Toda inovação supõe um risco que é necessário quantificar e decidir se é possível 

realizá-lo. Um programa inovador analisa onde se está e o que se pretende para planejar 

de forma realista analisando os seguintes aspectos: 

 

 A visão, missão e valores da organização. A visão e a missão devem não 

somente ser conhecidas como também compreendidas. Os valores devem ser 

divididos; 

 Estratégias adotadas; 

 Cultura organizacional; 

 Estrutura organizativa; 

 Recursos e capacidades; 

 Processos intrínsecos; 

 Flexibilidade e capacidade de resposta às necessidades de troca. 

 

A construção coletiva tende a aumentar a probabilidade de se obter resultados 

satisfatórios em curto prazo, SOUSA (2007). Os profissionais e as organizações de 

saúde se encontram em desenvolvimento e melhoria de suas ações. O compromisso e o 

empenho de profissionais para o trabalho da captação de doador são atitudes 

imprescindíveis para assegurar de forma eficiente e eficaz o bom atendimento ao 

cidadão e assegurar produtos de boa qualidade. Intervir na realidade contribuindo para 

que a população se conscientize e compreenda a importância e necessidade de cidadãos 

saudáveis se tornarem doadores voluntários é tarefa, primeira, do captador. 
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O programa de formação de captadores da Região Centro-Oeste, implementado pelo 

Núcleo Regional de Divinópolis através da supervisão, da comunicação, do 

desenvolvimento de habilidades e do grupo coeso trouxe inovações e melhorias 

diretamente ligadas à manutenção de um estoque adequado às necessidades 

transfusionais da região, por isso é um diferencial, além ser um instrumento estimulador 

dos exercícios da função e da cidadania. 
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ANEXO A – Fluxograma do treinamento 
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doadores 

Avaliação mensal do serviço do 

treinando, através de dados 

estatísticos. 

Serviço 

satisfatório? 

Avaliação dos fatores que 

prejudicam 

 

Tomar medidas corretivas 

Resultado 

positivo? 

Encontros e reciclagens em 

grupo 

Fim 

 

Reciclagem individual ou novo 
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ANEXO B – Plano de ação 

 

Logomarca 

Desdobramento do Plano Estratégico 

200__ 

Plano de Ação 

Santa Casa/Hospital ____ 

 

 

Decisão Estratégica: Gerente da Meta:  

Objetivo Estratégico: Setor:  

Meta: Indicador:  

 

O que? Quem? Onde? Quando? Como? Por que? Quanto? Acomp. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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ANEXO C – Questionário de pré-orientação 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PRÉ–ORIENTAÇÃO 

 

DATA:  ____/____/____. 

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL: 

 

Prezado (a) Captador (a), 

 

Verificar junto aos candidatos à doação de sangue quem se enquadra nos itens abaixo, marcando 

com um X após avaliação coletiva. 

 

 N.º de candidatos à doação avaliados: ______. 

 

1 - Ter e estar com boa saúde. 

 

2 - Teve hepatite após 10 anos de idade. 

 

3 - Peso acima de 50 kg. 

 

4 - Dormiu bem na noite anterior. 

 

5 - Não estar gripado, resfriado ou com febre. 

 

6 - Idade: 18 a 65 anos. 

 

7 - Não ingeriu bebida alcóolica nas últimas 12 horas. 

 

8 - Não apresenta ferimento não cicatrizado. 

 

9 - Não estar grávida ou amamentando. 

 

10 - Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses. 

 

11 - Não estar em jejum. 

 Providenciar lanche junto a algum colaborador(a) para distribuição no coletivo. 

 

12 - Uso de vacinas. 

 Averiguar conforme a RDC n.º 153, prazo para doação. 

 

13 - Documento de identidade oficial e original com foto. 

 

14 – Solicitar no coletivo, aos doadores que evitem fumar 2h horas antes e 2h após a doação de sangue. 

 

OBS.:  

 Caso algum candidato à doação esteja em uso de medicamento não enviá-lo no dia e nos consultar 

sobre o prazo para a doação. Podendo doar quem estiver em uso de anticoncepcional. 

 

 Excluir todos os candidatos que não estejam se enquadrando nos itens acima, convidando agendar 

sua próxima doação, caso seja possível. 

 

 Entregar obrigatoriamente este questionário no Serviço de Captação da Unidade, todas as vezes que 

encaminhar doadores em grupo.  

 

CAPTAÇÃO DE DOADORES 

 


