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Bloco dos Sangue-Bom

Todos os anos, ouvimos notícias sobre os altos números de acidentes no feriado do

carnaval.  Muitos desses são graves,  fazendo com que o acidentado precise de

transfusão de sangue. Por isso,  nossa idéia é que você mobilize colaboradores

para  uma  caravana,  fazendo  um  bloco  de  doadores  de  sangue.  Se  houver

permissão do hemocentro local, a doação pode ser feita com fantasias e perucas

para  tornar  o  clima  mais  descontraído.  Mas  atenção:  o  sangue  precisa  estar

disponível no carnaval, então é fundamental garantir que as doações sejam feitas

antes da data para que os bancos de sangue tenham estoque para emergências.

O que é?

Então, vamos pôr nosso bloco na rua, vestir nossa melhor fantasia, com direito a

perucas, óculos engraçados e não esqueça de usar sua capa de super-herói para

salvar  vidas!  Reúna  os  amigos  e  realize  uma  caravana  de  doação  de  sangue.

Confirme  com antecedência  se  o  hemocentro  da  sua  região  autoriza  doadores

vestidos com fantasias.

Passo a passo

1. Entre em contato com o hemocentro local para informar sobre a realização da

ação.  Eles  poderão  organizar  um  plano  logístico  conjunto.  Existe  a

possibilidade de que o hemocentro disponibilize uma unidade móvel para ir até

um local combinado e realizar a coleta externa. Caso isso não seja possível,

informe  a  data  em  que  pretende  convocar  os  doadores  para  irem  ao

hemocentro fazer a doação, de modo a garantir que estarão preparados para

recebê-los.

2. Verifique a possibilidade, caso o hemocentro local permita, de levar materiais 

para distrair aqueles que esperam na fila para doar, como jogos e outras 

atividades  lúdicas,  além  de  utilizar  fantasias  para  aproveitar  o  clima  de  

carnaval.

3. Após  o  contato  com  o  hemocentro,  você  terá  uma  data  e  local

disponíveis. Com essas informações, confeccione material para começar a

divulgação e garantir que o maior número de pessoas possíveis estarão



presentes.  Lembre  aos  interessados  sobre  a  necessidade  de  levar

documentos no dia da doação. 

4. Não esqueça de divulgar a ação também entre os colegas do trabalho. Uma

boa dica para ter uma ideia do número de pessoas presentes, é divulgar o

evento na intranet de sua empresa. Não esqueça também de divulgar a

ação  aqui  na  rede  Sociomotiva  ou  no  Portal  de  Voluntariado  da  sua

empresa.

3. Entre em contato com possíveis parceiros, como Rotary Clubes, ONG's, e

instituições locais, para solicitar a realização da ação conjunta, trazendo

assim mais doadores. Parcerias podem fazer toda a diferença para trazer o

sucesso de sua iniciativa.

4. No dia da ação, acompanhe o processo, porém, converse com a equipe

da coleta e peça informações sobre como pode ajudar garantindo que

todos realizem seu trabalho sem intercessões.

5. Dependendo  da  situação  do  hemocentro  local,  pode  haver  a

possibilidade  de  ajudar  de  outras  formas, como  por  exemplo,

disponibilizando lanche aos doadores. Converse com os coordenadores

da instituição para verificar isso e outras oportunidades de apoiá-los.

Material Necessário

• Panfletos, cartazes e demais materiais de divulgação;
• Jogos, materiais, e fantasias para distrair os doadores na fila;
• Lanches e bebidas, caso seja necessário.

Lembre-se:

• Antes  de  levar  jogos,  fantasias,  e  lanches,  verifique  com  o

hemocentro local se isso será permitido.

• Os doadores devem ter  entre 16 a 60 anos de idade,  e  os menores de 18

precisam da autorização do responsável.

• É  recomendado  ter  no  mínimo  50  quilos,  mas  pessoas  com  peso  inferior

também podem ser doadoras após passar por uma avaliação médica.

• Para  doadores  frequentes:  o  prazo  recomendado  entre  doações  é  de  dois

meses para homens e três meses para mulheres.

Links úteis:



• Into lança campanha emergencial para doação de sangue

• Caminhos do sangue: Ministério da Saúde incentiva a cultura de doação

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/26590-caminhos-do-sangue-ministerio-da-saude-incentiva-a-cultura-de-doacao
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/27293-into-lanca-campanha-emergencial-de-doacao-de-sangue

