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OBJETIVO ESPECÍFICO: 
008 –Assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com qualidade e em 
quantidade adequada para a população no DF, de acordo com os princípios e diretrizes do 
SUS. 

 
UNIDADE RESPONSÁVEL:  
23.202 – FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 

Caracterização 

A FHB, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi constituída pela Lei 
nº. 206 de 12 de dezembro de 1991 com personalidade jurídica de direito público, sem fins 

lucrativos, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviços à 
população do DF. 

A FHB é a única unidade pública que disponibiliza hemocomponentes à rede de 
hospitais públicos do Distrito Federal e a 5 (cinco) hospitais privados contratados, realizando, 

para tanto, atividades de captação de doadores, triagem clínica, análise laboratorial de 
amostras do sangue coletado, processamento, armazenamento e distribuição de seus 

componentes, atendendo a 100% da demanda transfusional, eletiva e emergencial, e 
mantendo, adequadamente, os estoques estratégicos das unidades transfusionais da capital 
federal. Associado a tais etapas, por intermédio do laboratório de controle de qualidade, os 

hemocomponentes somente são liberados após criteriosa avaliação. 

Todos os dias acontecem centenas de acidentes, cirurgias e queimaduras 

violentas, associados às pessoas com hemofilia, leucemia e anemias, que exigem transfusão 
de hemocomponentes ou hemoderivados. O sangue é um tecido vivo que circula pelo 

corpo, essencial à vida. Porém, sua obtenção depende de grande esforço de mobilização 
social, atitude de dedicação do doador ao semelhante, sem qualquer tipo de retorno, além 

da satisfação de ajudar, somado ao criterioso processo de análises laboratoriais, produção e 
distribuição. Dessa forma, a racionalidade de seu uso requer atenção permanente com a 

resposta a 100% das necessidades hemoterápicas da rede, com o descarte de bolsas de 
hemocomponentes por vencimento em percentuais mínimos e com o estoque estratégico da 

hemorrede – Hemocentro e agências transfusionais –, ou seja, a conexão entre as transfusões, 
os descartes e os estoques devem estar sempre sendo monitorados e equilibrados, deixando, 

sempre, a rede abastecida para responder às necessidades de rotina, bem como às 
demandas emergenciais.  

Para consolidação do objetivo, compete à Fundação Hemocentro de Brasília: 

– Promover a conscientização da comunidade no que concerne à doação 

voluntaria de sangue, de medula óssea e de sangue de cordão umbilical e placentário, 

fortalecendo essas doações; 

– Implementar a captação, a seleção de doador, as coletas de sangue, a 

realização dos exames de triagem, o armazenamento e a distribuição do sangue, garantindo o 
abastecimento do sangue e dos hemocomponentes nos hospitais públicos do DF; 

– Implementar a captação, seleção de doador e coletas de sangue para 

realização dos exames para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea - REDOME; 

– Implementar a captação, seleção de doadora, coletas de sangue, realização 

dos exames de triagem, armazenamento e distribuição do sangue de cordão umbilical e 

placentário no Distrito Federal; 

– Implementar o Laboratório de Histocompatibilidade – HLA para a realização dos 

exames de imunologia para os transplantes e REDOME; 
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– Implementar o Laboratório de Hemostasia para realização dos exames de 

diagnóstico das Coagulopatias; 

– Implementar os cadastros únicos de doadores de sangue, incluindo aqui os 

doadores fenotipados, do REDOME, e sangue do cordão umbilical e placentário, dos pacientes 
de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias; 

– Armazenar e regular a distribuição e o transporte dos concentrados de fatores 
de coagulação recebidos do Ministério da Saúde - MS ou da Secretaria de Saúde do DF – 

SES/DF, para os hospitais da rede com atendimento de pacientes com Coagulopatias 
Hereditárias, diretamente aos pacientes ou aos pacientes ou aos seus responsáveis legais, em 

conformidade com o protocolo do MS e da SES; 

– Manter estoques estratégicos de sangue, hemocomponentes e concentrados 

de fatores da coagulação para atender as emergências ou situações de calamidade pública; 

– Elaborar e fazer cumprir normas técnicas de acordo com os regulamentos 
nacionais vigentes, aplicáveis às atividades de Hemoterapia; 

– Dar suporte técnico e supervisionar os serviços de Hemoterapia – Agências e 

Núcleos de Hemoterapia nos serviços públicos do DF, garantindo qualidade no ato 
transfusional     

– Capacitar e treinar de forma continuada os profissionais que atuam na área de 
hemoterapia nos serviços públicos; 

– Elaborar protocolos, realizar treinamentos periódicos e conscientizar profissionais 

de saúde quanto ao nos serviços públicos do DF, garantindo qualidade no ato transfusional;   

– Normatizar harmonizar e padronizar as demandas da Coordenação de 

Captação de Órgãos com os laboratórios de imunologia de transplantes e de sorologia; 

– Realizar suprimento e gestão dos insumos utilizados nas atividades 

hemoterápicas e transfusionais na Hemorrede Pública do DF;  

– Realizar aquisição e gestão de equipamentos utilizados na hemoterapia, 
incluindo equipamentos de informática relacionados com a área, para a Hemorrede Pública 

do DF; 

– Providenciar e acompanhar ações de manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos utilizados na área da Hemoterapia da SES/DF e FHB; 

– Garantir o transporte de hemocomponentes para os hospitais públicos do DF, de 
forma segura, dentro dos padrões de qualidade e de acordo com os regulamentos sanitários; 

– Realizar ações de hemovigilância e zelar pela rastreabilidade dos registros 

referentes à hemoterapia na Hemorrede Pública do DF; 

– Garantir a certificação dos processos acima, dentro dos padrões de qualidade 

das normas sanitárias vigentes.  
 
Metas 2016-2019: 

1. Manter o percentual de doações de sangue em relação à população do DF em 2%; (FHB) 

2. Manter o percentual de doadores de sangue fidelizados em 50%; (FHB)  

3. Manter o índice de satisfação do doador de sangue acima dos 95%;(FHB) 

4. Manter a certificação ISO para o ciclo de sangue; (FHB) 
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5. Expandir a certificação ISO para todos os laboratórios destinados aos exames de pacientes 

solicitados pelo ambulatório da FHB e rede SES/DF; (FHB) 

6. Manter a classificação de Instituição de Saúde de Baixo Risco pela Vigilância Sanitária, 

ultrapassando os 95% de conformidade nas inspeções sanitárias; (FHB) 

7. Responder a demanda de rotina das Agencias Transfusionais em, pelo menos, 80%, para 

manutenção de seu estoque estratégico; (FHB) 

8. Atender 100% da demanda dos procedimentos hemoterápicos; (FHB) 

 
Indicadores: 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de  
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de  

Apuração 

Desejado em Fonte/ UO 
Resp./ Obj. 

Esp. 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Percentual de 
doações pela 
população 

% 1,97 31-dez-14 Anual 2 2 2 2 
FHB / UO 

23202 / OE 8 

Percentual de 
Transfusão 

% 91,80 31-dez-14 Anual 85 85 85 85 
FHB / UO 

23202 / OE 8 

 
Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico: 

Ações Orçamentárias 

1141 - Reforma do Hemocentro; 

2454 - Atenção aos Pacientes com CoaguloPatias Hereditárias e Doença Falciforme;  

2811 - Captação de doadores, coleta, processamento de sangue; 

2812 - Análises laboratoriais nas amostras de sangue de doadores; 

3109 - Reforma do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia no HRAN; 

3711 - Realização de Estudos de Pesquisas. 

4054 - Análises laboratoriais de amostras de sangue de pacientes;  

4060 - Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário e Medula Óssea;  

4081 - Procedimentos Hemoterápicos na Hemorrede. 

Ações Não Orçamentárias 

I. Parcerias com a sociedade civil, setor privado e administração pública para captação 
de doadores visando estimular a participação e conscientização da sociedade quanto 

ao ato de doar sangue; (FHB) 

II. Treinamento de multiplicadores na sociedade, pessoas que atuam em suas respectivas 

comunidades (escola, empresa, igreja e outras), com vistas a estimular a participação e 
conscientização da comunidade quanto ao ato de doar sangue. (FHB) 

 

  


