
RESUMO Este estudo discute as estratégias, ações e desafios para a organização/implementação 
dos serviços relacionados com a Política de Sangue, a partir da perspectiva de gestores, com ênfase 
na hemoterapia. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa de natureza descritiva e explo-
ratória, do qual participaram gestores da saúde de dois municípios da Bahia de diferentes serviços 
e níveis de atenção. Os resultados produzidos a partir das entrevistas e dos documentos foram ana-
lisados utilizando a técnica de análise de conteúdo. Foi possível observar que as questões relativas 
à política de sangue enfrentam dificuldades e desafios para sua efetiva implementação, sendo um 
desses desafios a limitada articulação interfederativa, com baixa participação da gestão municipal 
na implementação das ações, especialmente no que se refere à hemoterapia, tendo o estado atuação 
majoritária. Considera-se, com este estudo, a possibilidade de discussão acerca das diversas dificul-
dades e dos desafios enfrentados pelos gestores para organização/implementação da assistência 
hemoterápica, tendo em vista a superação dos mesmos, bem como o estímulo à reflexão sobre a 
atuação da gestão no âmbito municipal, considerando os princípios da descentralização e regiona-
lização na saúde.

PALAVRAS-CHAVE Organização e administração. Gestão em saúde. Serviço de hemoterapia. 
Sangue.

ABSTRACT This study discusses the strategies, actions and challenges for the organization/imple-
mentation of services related to the Blood Policy from the perspective of managers, with emphasis on 
hemotherapy. It is a qualitative study of a descriptive and exploratory nature, in which health manag-
ers from two municipalities of Bahia participated in different services and levels of care. The results 
produced from the interviews and the documents were analyzed using the technique of content analy-
sis. It was possible to observe that issues related to blood policy face difficulties and challenges for its 
effective implementation, one of these challenges being the limited interfederative articulation, with 
a low participation of municipal management in the implementation of actions, especially regarding 
hemotherapy, which finds in the state the majority of action. It is considered, with this study, the pos-
sibility of discussing the various difficulties and challenges faced by managers for the organization/
implementation of hemotherapy assistance, with a view to overcoming them, as well as stimulating 
reflection on the performance of management in municipal level, considering the principles of decen-
tralization and regionalization in health.

KEYWORDS Organization and administration. Health management. Hemotherapy service. Blood.
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Introdução

As ações referentes à área de sangue, com-
ponentes e seus derivados estão incluídas no 
escopo das atribuições e responsabilidades 
dos entes federativos para a efetivação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), respaldadas 
pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 
Orgânica da Saúde nº 8.080/1990. A inclu-
são de tais competências no SUS se deu pela 
necessidade de regulamentação das práticas 
relacionadas com o sangue, impulsionada 
pelo relevo a essas questões, dada a epidemia 
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(Aids) surgida na década 1980 e ao risco de 
contaminação por meio da transfusão san-
guínea. Concernente a tais fatos e contexto, 
a Política de Sangue e Hemoderivados, de 
1965, foi revogada pela Lei nº 10.205, de 21 
de março de 2001.

A Lei nº 10.205/2001 que orienta as prá-
ticas relacionadas com o sangue tem como 
finalidade garantir a autossuficiência do País 
e a segurança do processo transfusional dos 
pacientes e doadores, bem como assegurar 
a assistência às pessoas com doenças hema-
tológicas e harmonizar as ações do poder 
público em todos os níveis de governo1. Os 
objetivos dessa política, em congruência com 
o escopo do SUS, perpassam por ações que 
vão desde a promoção da saúde e preven-
ção do risco, por exemplo, quando garante 
a segurança dos procedimentos, tanto para 
o doador quanto para o receptor, até o tra-
tamento e reabilitação, quando se trata das 
doenças hematológicas.

Os serviços e ações que constituem a 
Política de Sangue no Brasil se distribuem 
pelos distintos níveis de atenção do SUS 
e podem estar relacionados em históricos 
de doenças hematológicas e necessidades 
hemoterápicas. No âmbito da hematologia, 
doenças graves e doenças benignas estão in-
cluídas no escopo da atenção hematológica, 
entre essas, as doenças onco-hematológicas 
(ex.: leucemias, linfomas, mieloma múlti-
plo), a doença falciforme e as coagulopatias 

hereditárias. No âmbito da hemoterapia, 
estão as atividades relacionadas com o ciclo 
do sangue2, nesse aspecto, há que se destacar 
a segurança do processo transfusional, in-
fluenciada pelos avanços nos marcos legais 
e, em especial, pela criação da política que 
orienta a prática nesses serviços e 

[...] instituição de um sistema nacional de 
vigilância sanitária com poder fiscalizatório 
legitimado para garantia de sangue em quan-
tidade, qualidade, segurança e em tempo 
oportuno à população3(333).

Assim, para o desenvolvimento das ações 
hemoterápicas e hematológicas que asse-
gurem o cumprimento das diretrizes esta-
belecidas pela Política Nacional de Sangue, 
Componentes e Hemoderivados, estão postas 
ações e responsabilidades dos poderes públi-
cos da saúde em todos os níveis de governo, 
apontando para a importância dos gestores 
de saúde como protagonistas nesse processo, 
os quais devem articular saberes e práticas 
de gestão necessários para a implementação 
de políticas4 e de estratégias para o enfrenta-
mento dos desafios do quotidiano.

Nesse sentido, decorridas mais de uma 
década desde a publicação da Política de 
Sangue no Brasil, cabe trazer à reflexão e à 
discussão as estratégias e os desafios para a 
sua implementação. Desse modo, questiona-
-se: quais estratégias, ações e serviços têm 
sido desenvolvidos pelos gestores para im-
plementar e assegurar a assistência hemote-
rápica e demais ações relacionadas à Política 
de Sangue? Quais desafios os gestores têm 
enfrentado para a organização e implemen-
tação da assistência hemoterápica no âmbito 
municipal e no contexto da regionalização?

Destarte, constitui objetivo deste artigo: 
discutir estratégias, ações e desafios para a 
organização/implementação dos serviços 
relacionados com a Política de Sangue a 
partir da perspectiva de gestores, com ênfase 
na hemoterapia. Nesse sentido, registra-se a 
importância de problematizar e refletir sobre 
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a atuação da gestão municipal na implementa-
ção da política, considerando que tais ações 
são operacionalizadas no âmbito municipal, na 
perspectiva da descentralização, e com abran-
gência regional, no contexto da regionalização.

Metodologia

Trata-se de um estudo de abordagem quali-
tativa5 e de natureza descritiva e explorató-
ria realizada em dois municípios brasileiros 
localizados na região Nordeste. 

O Município X (MX) e o Município Z 
(MZ) dispõem de serviços de saúde dos dis-
tintos níveis de atenção, bem como alocam 
serviços hemoterápicos públicos de comple-
xidades distintas: Hemocentro, Unidade de 
Coleta e Transfusão e Unidades de Coleta. 

Para a produção dos achados, foram uti-
lizadas duas técnicas qualitativas, a saber: 
a entrevista semiestruturada5 e a análise 
documental6. Sobre a primeira, foram en-
trevistados nove gestores – E1, E2... E9, aqui 
identificados como ‘gestores municipais’ – 
das respectivas Secretarias Municipais da 
Saúde (SMS), dos níveis de atenção básica, 
especializada, além da vigilância sanitária – 
e ‘gestores dos serviços hemoterápicos’ – de 
vinculação ao nível estadual, nos dois municí-
pios mencionados. 

Para a análise documental, foram considera-
dos os documentos disponibilizados correspon-
dentes ao último período de gestão municipal 
(2013-2016) e do primeiro trimestre de 2017: 
Plano Municipal de Saúde (2014-2017) – Doc1X, 
Doc1Z, respectivamente dos municípios X e Z; 
Plano plurianual (2014-2017) – Doc2X, Doc2Z; 
Relatórios de gestão (2013, 2014, 2015, 2016) – 
Doc3X, Doc3Z, Doc4X, Doc4Z, Doc5X, Doc5Z, 
Doc6X, Doc6Z respectivamente; Atas das reu-
niões das Comissões Intergestoras Regionais 
(2013 a junho de 2017) – Doc7X, Doc7Z; e Atas 
das reuniões do Conselho Municipal de Saúde 
(2013 a junho de 2017) – Doc8Z. As atas do 
Conselho do MX não foram disponibilizadas 
em tempo para análise. 

A análise dos achados produzidos a partir 
das entrevistas e obtidos a partir dos regis-
tros dos documentos foi baseada na análise 
de conteúdo, utilizando uma das modali-
dades em que essa técnica se desdobra: a 
análise temática. Esta, segundo Minayo, 

consiste em descobrir os núcleos de sentidos 
que compõem uma comunicação cuja pre-
sença ou frequência signifiquem alguma coisa 
para o objeto analítico visado5(316). 

Este estudo atende a um dos objetivos 
da pesquisa sobre ‘Estratégias e desafios 
da gestão em saúde para a organização dos 
serviços hemoterápicos em municípios do 
estado da Bahia’7, cujo projeto foi aprova-
do pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
da Bahia (UFBA), conforme parecer nº 
1.466.768 e CAAE nº 47155315.4.0000.5030; 
e, também, pelo Comitê de Ética de uma ins-
tituição coparticipante, conforme CAAE nº 
47155315.4.3001.0047.

Análise e discussão dos 
resultados

Com base nos achados, segue a discussão 
das três categorias, a saber: conhecimento 
sobre a política; gestão, oferta e acesso aos 
serviços hemoterápicos; e dificuldades e 
desafios para a implementação de ações 
e serviços relacionados com a Política de 
Sangue.

A Política de Sangue, Componentes 
e Hemoderivados a partir da pers-
pectiva de profissionais e gestores de 
saúde

Em observância ao conhecimento da polí-
tica, nota-se que, majoritariamente, há um 
desconhecimento dessa política pelos gesto-
res municipais, não cabendo tal assertiva aos 
gestores de serviços hemoterápicos.
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No município X, todos os gestores munici-
pais afirmaram total desconhecimento sobre 
a política nacional, enquanto no município 
Z, alguns dos gestores referiram ter ciência 
de sua existência, no entanto afirmaram não 
ter conhecimento quanto ao seu conteúdo, 
suas diretrizes para o processo de trabalho 
e especificações das responsabilidades dos 
entes federados (E5).

Os gestores dos serviços hemoterápicos 
em ambos os municípios demonstraram 
maior domínio sobre esse aspecto, apon-
tando princípios e diretrizes da política, ci-
tando-a enquanto responsável por definir a 
forma que a assistência será conduzida (E3). 
Esse fato, possivelmente, guarda relação 
com o tipo de serviço que atuam, estando di-
retamente ligada à área da temática que esse 
estudo se propôs. 

Entende-se que o conhecimento pelos 
gestores e profissionais de saúde sobre a 
política é de fundamental importância para 
o desenvolvimento e efetivação das ações e, 
por outro lado, o seu desconhecimento, em 
especial pelos gestores dos serviços e direto-
rias/coordenações da SMS, denota o distan-
ciamento de ações conduzidas por esse ente 
federado. No entanto, no contexto da descen-
tralização, à gestão municipal é atribuída a 
responsabilidade na efetivação das ações do 
sistema único; e, no que se refere a política 
de sangue, a legislação que a orienta, apesar 
de estabelecer o serviço estadual como refe-
rência para coordenação dos serviços hemo-
terápicos, não isenta a participação da esfera 
municipal, na garantia aos seus munícipes 
do acesso ao sangue e hemocomponentes de 
forma segura e com qualidade8.

Os documentos oficiais que regem sobre 
a política de Sangue no Brasil (Lei nº 1.0205 
e Decreto nº 3.990/2011) determinam como 
seus princípios e diretrizes: a universaliza-
ção do atendimento à população; utilização 
exclusiva da doação voluntária e não remu-
nerada do sangue; incentivo por parte do 
poder público quanto à doação. Também 
referem sua finalidade por regulamentar as 

ações relacionadas com a coleta, processa-
mento, estocagem, distribuição e aplicação 
do sangue, seus componentes e derivados 
e estabelecer o ordenamento institucional 
indispensável à execução adequada dessas 
atividades8. Em geral, os princípios, diretri-
zes e finalidades que nortearão as ações das 
políticas são definidos nas etapas iniciais do 
ciclo das políticas, que incluem a entrada na 
agenda e sua formulação9, assim como o con-
junto das ações governamentais são pactua-
dos no momento de sua formulação10.

Gestão, oferta e acesso aos serviços 
hemoterápicos em duas realidades 
municipais do Nordeste

A atuação do Hemocentro Coordenador 
(HC) do estado foi reconhecida por todos 
os participantes quanto à coordenação das 
ações na área de sangue, componentes e 
hemoderivados, sendo citado como serviço 
de referência para todo o estado, em contra-
partida, não foram referidas ações na área 
de hemoterapia coordenadas pela gestão 
municipal. No município X, dois dos entre-
vistados da esfera municipal referiram des-
conhecer ações hemoterápicas coordenadas 
pelo nível municipal, já um dos gestores, 
pertencente à esfera estadual, afirmou a ine-
xistência de oferta desse tipo de serviço por 
parte do município. Semelhantemente, no 
município Z, os gestores municipais referem 
o desconhecimento de ações hemoterápicas 
coordenadas pela gestão municipal.

A responsabilidade assumida pela esfera 
estadual na coordenação dos serviços é dada 
pela organização dos níveis de complexi-
dade definidos pela Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 151, atribuindo ao HC, 
de âmbito estadual, como referência para 
todo o estado. Aos municípios, entre as 
suas atribuições, de acordo a legislação que 
orienta a política, incluem: formular, junta-
mente com o estado, a política estadual de 
sangue, componentes e hemoderivados; co-
ordenar, em seu território, as ações na área 
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de sangue, componentes e hemoderivados; 
adequar, em articulação com os estados, os 
parâmetros assistenciais do plano diretor 
municipal de sangue, componentes e hemo-
derivados; garantir o acesso da população 
de sua área de abrangência à assistência 
hemoterápica; garantir a assistência à saúde 
dos portadores de doenças hematológicas, 
pactuando com o estado as referências e 
contrarreferências; alimentar os bancos de 
dados dos sistemas de informações na área 
de sangue e hemoderivados8. 

Algumas ações na área de sangue, coor-
denadas pelo município e que foram men-
cionadas, referem-se àquelas do serviço 
hematológico, por meio da disponibiliza-
ção de hematologista na rede especiali-
zada municipal, sendo citada a existência 
de articulação com o HC para esse tipo de 
serviço, especialmente quando há necessi-
dade do uso do hemocomponente como, por 
exemplo, para os pacientes falcêmicos, como 
citado pelo entrevistado E5: 

Tem pessoas que frequentam os ambulatórios 
especializados que tem doença falciforme e pre-
cisam fazer a transfusão, então tem esse proces-
so de encaminhamento e de diálogo. 

Quanto à assistência hemoterápica, 
nota-se que não há uma percepção dos en-
trevistados referente às ações sob responsa-
bilidade dos municípios nessa área, sendo a 
assunção dessas responsabilidades, majori-
tariamente, da gestão estadual. 

No que se refere às ações e serviços rela-
cionados com tal política mencionados nos 
documentos analisados dos dois municípios, 
sublinha-se que os achados foram restritos. 
Foi possível observar que raras ações versam 
sobre a hemoterapia, sendo que a maior parte 
trata das ações voltadas para a hematologia, 
com destaque à doença falciforme. No Doc1X, 
em que está apresentado um quadro com a 
quantificação de procedimentos realizados no 
município, entre eles a “coleta de sangue para 
transfusão e seus hemocomponentes”, enquanto 

nos Doc1Z, assim como no Doc2X, não foram 
encontradas referências a tais termos. Algumas 
menções foram feitas exclusivamente no que 
se refere à atenção aos portadores de doença 
falciforme, no Doc2Z, por exemplo, identifica-
-se a previsão de ações voltadas para “imple-
mentação do Programa de Atenção Integral aos 
Portadores de Anemia Falciforme”. 

Foram identificadas ações realizadas e outras 
com desenvolvimento previsto, tais como pa-
lestras (Doc3X), implementação da Vigilância 
Epidemiológica da Anemia Falciforme (Doc3Z) 
e a capacitação de profissionais para o diagnós-
tico da Anemia Falciforme (Doc4X). No Doc4Z, 
as abordagens versaram sobre: investimentos 
em implantação nos serviços de atendimento 
médico com diversas especialidades, entre elas, 
o hematologista; aumento do atendimento à 
anemia falciforme nas unidades básicas; am-
pliação do acesso aos procedimentos de média 
e alta complexidade para esses pacientes e im-
plantação da Linha de Cuidado para Doença 
Falciforme. A abordagem voltada para o aten-
dimento a esse público com “garantia de oferta 
do exame de Doppler transcraniano” também foi 
citada nos Doc5X e Doc6X, além dos “proces-
sos de encaminhamento” para realização desses 
exames ofertados pela rede estadual e a “garan-
tia do acompanhamento de 100% dos bebês com 
doença falciforme cadastrados” (Doc5X). Nesse 
aspecto, nota-se a articulação do trabalho da 
gestão municipal com a gestão estadual, in-
cluindo envio de lista nominal desses pacientes 
para o serviço de referência.

Nos documentos que dizem respeito às atas 
de reuniões colegiadas, foi possível identificar 
que uma das pautas se refere à hemoterapia, 
no entanto, entre os achados dos registros, sua 
maioria refere-se também à anemia falcifor-
me. Segundo o Doc7Z, há previsão de que seja 
“construído um serviço de hemoterapia pela ini-
ciativa privada, mas que será credenciada pelo 
Estado”, o registro afirma ainda que “a proposta 
aprovada será encaminhada para a CIB/BA”, 
enquanto no Doc7X não foram encontradas 
ações relacionadas. 

Destaca-se, no Doc8Z, a discussão sobre 
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a oferta de hemocomponente, os trechos de-
monstram uma preocupação com a disponibi-
lidade de bolsa no período do carnaval, visto 
que se trata de um evento de massa no qual 
aumenta o fluxo de pessoas na cidade e há 
ainda possibilidade de situações emergenciais, 
vide trecho a seguir: “não existem bolsas de 
sangue na cidade capaz de atender uma emer-
gência maior”. Acrescenta-se a necessidade de 
estimular a doação de sangue (Doc8Z), e sobre 
isso, um dos atores afirma que este “é um traba-
lho que deve ser educativo ao longo do ano”.

A ampla discussão sobre aspectos volta-
dos para hematologia, com foco na doença 
falciforme, pode estar relacionada com as 
pressões advindas da sociedade civil orga-
nizada, a exemplo dos movimentos sociais 
e, em diferente grau, da influência de um 
modelo de atenção à saúde centrado na 
doença. A pouca ênfase aos elementos rela-
tivos à hemoterapia nesses municípios pode 
estar relacionada com a falta de prioridade 
e (des)cumprimento das responsabilidades 
pela Política de Sangue no âmbito munici-
pal/regional e/ou com o desconhecimento 
dos conselheiros e representantes sobre a 
importância do sangue enquanto recurso 
fundamental à redução do risco de morte e 
prevenção de complicações desencadeadas 
por grandes traumas e outras situações de 
emergência, além do suporte terapêutico às 
pessoas com doenças hematológicas.

Na perspectiva de organização das ações e 
serviços hemoterápicos, cabe destacar os se-
guintes aspectos: planejamento, sistemas de 
informação, avaliação e gestão da qualidade. 

No que tange ao planejamento, Merhy11 

o aponta como um importante instru-
mento nos processos de gestão e que, no 
contexto das ações dos serviços hemote-
rápicos, ele pode contribuir para melhoria 
do acesso da população a tais serviços e 
assegurar a disponibilidade de oferta do 
hemocomponente. No município X, par-
ticularmente, foi adotada pela gestão do 
serviço uma estratégia para programação 
do uso do hemocomponente com a criação 

de uma relação dos pacientes de fenótipo 
identificado (E3). 

O uso de sistemas de informações na área de 
sangue foi mencionado por alguns dos gestores 
como instrumentos que auxiliam o planeja-
mento e a avaliação. No município Z, um dos 
entrevistados citou o uso de dados do sistema 
para acompanhamento das ações desenvolvi-
das e identificação do nível de produção que 
está sendo realizado a fim de programar a ne-
cessidade de insumos do ano subsequente (E8). 
No município X, o uso do Hemoprod foi referi-
do para avaliar e identificar “se a demanda está 
sendo atendida” (E3), no entanto, destacou sua 
fragilidade por se tratar de um sistema antigo, 
tornando-o insuficiente para atender às neces-
sidades atuais. 

Os parâmetros assistenciais estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, que visam a pro-
gramação das ações12, são desconhecidos 
dos gestores da saúde do âmbito municipal 
(incluídos nesse grupo aqueles gestores das 
coordenações da Atenção Básica, Média e 
Alta Complexidade) que participaram deste 
estudo, pois, ao serem questionados sobre 
tais parâmetros, as respostas se deram de 
maneira imprecisa, não os especificando 
para a área do sangue e hemoderivados. 

Quanto à promoção de capacitações do 
corpo profissional, os gestores da SMS afir-
maram desconhecer e/ou não participar de 
estratégias de capacitações, ou ainda respon-
der de forma generalizada, não especifican-
do a capacitação para área do sangue. Desse 
modo, é possível notar ausência da partici-
pação ou fomento dessas ações no âmbito 
municipal. Os gestores dos serviços hemo-
terápicos afirmaram haver capacitações e 
que elas são realizadas pela gestão estadual, 
sendo ofertadas para toda Rede Nacional 
de Serviços de Hematologia e Hemoterapia 
(Hemorrede) (E3; E7; E8), sendo, de modo 
geral, realizadas no HC. Além disso, alguns 
desses gestores mencionaram a realização da 
educação permanente na rotina dos serviços.

A educação permanente é referida na 
Constituição Federal como parte do escopo 
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das atribuições do SUS13, e na área de sangue, 
com vistas à garantia da qualidade e seguran-
ça na assistência hemoterápica, o Decreto 
nº 3.990/2011 atribui como competência da 
gestão a capacitação dos recursos humanos 
para essa área8. Acredita-se que, por meio da 
educação permanente, enquanto prática que 
resulta na produção de conhecimentos nas ins-
tituições de saúde14, seja possível estabelecer 
padrões de atendimento e procedimentos e 
segurança dos processos, tanto para o doador 
quanto para o profissional, além de ser pri-
mordial em caso de incorporação de nova(s) 
metodologia(s) de trabalho caso necessário15.

Dificuldades e desafios para a imple-
mentação de ações e serviços rela-
cionados com a Política de Sangue

Entre as dificuldades e os desafios identi-
ficados a partir das realidades municipais 
analisadas (quadro 1), é possível relacioná-
-los à complexidade do próprio objeto, bem 
como às ações voltadas para a discussão e 
responsabilização dos gestores no desenvol-
vimento da Política de Sangue e à disposição 
de recursos para a implementação das ações 
e serviços relacionados. 

Quadro 1. Dificuldades e desafios relacionados com o desenvolvimento de ações e serviços relativos à Política de Sangue 
em âmbito municipal

Dificuldades e desafios Evidências E*

Relacionados com a complexidade do 
objeto ‘sangue’

– Subjetividade do ‘sangue’ enquanto objeto de trabalho; 
– Ausência de campanhas efetivas e dificuldades para a 
adesão/fidelização de doadores para o aumento da capta-
ção e garantia da oferta do hemocomponente em tempo 
hábil;

E3; E7

Relacionados com a discussão e res-
ponsabilização dos gestores no desen-
volvimento da Política de Sangue

– Priorização da implementação da política; 
– Ampliação da discussão da política no município nos 
diversos níveis de atenção;

E2; E6; E5

– Articulação e responsabilização de ações nos âmbitos 
municipal e estadual;

E2; E4; E6

Relacionados com a disposição de 
recursos para a implementação das 
ações e serviços referentes à Política de 
Sangue

– Capacidade instalada com restrição de recursos físicos e 
equipamentos sem manutenção preventiva;
– Precarização dos vínculos, inexistência de quadro qualifi-
cado pela rotatividade das equipes e número de profissio-
nais insatisfatório.

E3; E7

Fonte: Relatos das entrevistas. 

*E – entrevistado(a).

Quanto à subjetividade do objeto, o entre-
vistado E3 menciona que aspectos culturais 
ou de experiências passadas influenciam na 
percepção do indivíduo. Nessa perspectiva, o 
sangue pode representar algo bom ou ruim, 
e completa dizendo que, na sociedade, o 
sangue ainda é visto de forma negativa, e não 
como algo que pode salvar a vida de alguém: 

A gente tem essa questão dos tabus da doação 
de sangue, o medo, o medo da dor, a imagem ne-
gativa que algumas pessoas tem do sangue, as-
sociado à dor, à morte. Poucas pessoas associam 
o sangue à uma coisa boa, à vida. (E3). 

Sublinha-se ainda que, historicamente, 
o sangue esteve relacionado com o meio de 



DIVULGAÇÃO EM SAÚDE PARA DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, N. 58, P. 23-33, JUL 2018

Sousa CS, Souza MKB30

transmissão de doenças como a Aids, entre 
outras. Essa concepção tem grande influ-
ência da falta de segurança que envolveu os 
processos transfusionais antes da década de 
1980, superada com a instituição de marcos 
regulatórios, estabelecimento de crité-
rios visando à garantia da qualidade e ao 
aumento da fiscalização16. 

A adesão da população à doação regular 
também foi apontada como um dos grandes 
desafios, já que esse aspecto impacta direta-
mente na garantia da oferta do hemocompo-
nente. O entrevistado E3 refere que ainda é 
muito comum a realização de doação de re-
posição, aquela direcionada para uma deter-
minada pessoa (geralmente parente, amigo 
ou pessoa próxima), “As pessoas ainda fazem 
a doação na perspectiva de vou fazer para 
fulano”, e há uma dificuldade de fidelizar 
esse doador. Registra-se que, no Brasil, ainda 
há um índice de doadores abaixo do ideal, 
estima-se que, atualmente, cerca de 1,78% da 
população seja doadora de sangue e, segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
deve figurar entre 3% e 5% da população17. 
Ressalta-se que o incentivo à doação volun-
tária e não remunerada consta nos termos da 
Política Nacional de Sangue, Componentes e 
Hemoderivados. 

Rodrigues e Reibnitz18 apontam a existên-
cia de três aspectos que têm forte impacto na 
adesão e fidelização: o acolhimento, as campa-
nhas e estratégias educativas e chamam atenção 
também para a relação profissional-usuário na 
fidelização de doadores assíduos. O Ministério 
da Saúde ressalta que as ações de divulgação e 
mobilização de candidatos à doação, por meio 
de campanhas publicitárias e também ações de 
conscientização de doadores, em vários seg-
mentos da sociedade, são essenciais para mobi-
lização da sociedade15.

Outros desafios para a implementação 
das ações também foram identificados, por 
exemplo, a entrada na agenda da gestão 
(E2; E6) e a ampliação da discussão da po-
lítica no município nos diversos níveis de 
atenção (E5), além da necessidade de maior 

responsabilização das ações no âmbito 
municipal e de articulação interfederativa 
entre município e estado para implementa-
ção das ações (E2; E4; E6). 

A agenda de saúde representa o elenco de 
ações prioritárias do governo19 e se constitui 
como um passo importante para evidenciar 
determinadas questões em meio à diversi-
dade dos problemas existentes. Já o alcance 
dessa discussão, pelos diferentes níveis 
de atenção, está ligado à existência ou não 
de uma rede temática. No caso da área de 
Sangue, Componentes e Hemoderivados, um 
conjunto de serviços específicos de diferen-
tes níveis de complexidade (segundo a RDC 
nº 151) conforma a denominada Hemorrede, 
no entanto, esse conceito distingue-se da 
caracterização da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), conformada pela organização de um 
conjunto de serviços de saúde, vinculados 
entre si em diferentes níveis de atenção por 
uma missão única, e que visa prestar uma 
atenção contínua e integral20. 

Quanto à articulação entre os entes fede-
rados, os entrevistados afirmaram que “não 
existe uma articulação direta com o municí-
pio” (E4) e que é preciso “o município abraçar 
também essa causa junto com o estado” (E2). 
Sobre esse aspecto, Pinto et al.21 registram 
a dificuldade de comunicação entre os três 
níveis de governo do SUS e atribuem parte 
disso ao desenvolvimento desigual existente 
entre as secretarias estaduais e municipais, 
herdado do modelo do antigo sistema que 
atuava de forma centralizada.

Ainda que o arcabouço legal do SUS 
preveja a divisão de responsabilidade 
entre os três níveis de gestão, entende-se 
que devem atuar de forma articulada. O 
Decreto nº 7.508, publicado em 2011, reforça 
a necessidade da responsabilização com-
partilhada entre os gestores com ênfase 
nas particularidades locais, no processo 
de regionalização, ficando instituídas as 
Comissões Intergestoras – instâncias de 
pactuação entre os entes federativos: a 
Comissão Intergestores Regional (CIR), no 
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âmbito regional; a Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), no âmbito estadual; e a 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 
no âmbito nacional22. 

Quanto às dificuldades e desafios relacio-
nados com a disposição de recursos, foram 
citados a “restrição de recursos físicos e equi-
pamentos sem manutenção preventiva” e a 
“capacidade instalada” (E3). Tais restrições 
relacionadas com a estrutura e com as con-
dições dos serviços de saúde não são parti-
culares a essa área, de modo que problemas 
estruturais, físicos, de manutenção e conser-
vação dos serviços têm sido relatados na lite-
ratura como problema geral do setor saúde, 
a exemplo do estudo realizado por Oliveira-
Júnior et al.23 que aponta para as condições 
de trabalho e a falta de equipamentos neces-
sários para o desenvolvimento da assistência 
na atenção básica. Na área da hemoterapia, 
Bastos e Souza24 constataram que os serviços 
do tipo Agência Transfusional (AT) apresen-
taram recorrência de não conformidades, o 
que, segundo as mesmas autoras, compro-
metem diretamente a garantia da qualidade 
da etapa final do ciclo produtivo do sangue, 
assim como a segurança do processo transfu-
sional. Portanto, registra-se a necessidade de 
investimentos no que tange à estruturação 
dos serviços públicos de saúde e a sua ade-
quação aos critérios e parâmetros estabele-
cidos pelos documentos legais.

Finalmente, no tocante aos recursos 
humanos, dificuldades e desafios relaciona-
dos com a disponibilidade de pessoas para 
o trabalho e a precarização dos vínculos 
(E3; E7) foram citados como fatores que 
impactam na gestão do trabalho e na qua-
lidade das ações. Há uma série de elemen-
tos que envolve a chamada precarização 
do trabalho, na administração pública um 
destes seria a contratação por outros meios 
que não via concurso público25. Para E7, o 

principal prejuízo quanto à incorporação 
de profissionais por demais vínculos é que 
estes tornam-se temporários, levando à ro-
tatividade de profissionais, mesmo com o 
investimento em treinamentos e qualifica-
ção constantes, tem como fator dificultador 
“manter uma equipe capacitada permanen-
te”, e ainda completa que, em grande parte, 
a saída do serviço é motivada pela busca de 
melhores salários. Eberhardt et al.26 afirmam 
que o problema da precarização do traba-
lho tem sido uma preocupação em diversos 
campos do conhecimento, e no campo da 
saúde esse aspecto tem sido encarado como 
um desafio para a gestão do trabalho no SUS 
de modo geral. 

Considerações finais 

Este estudo evidenciou diferenças no grau 
de conhecimento e envolvimento dos gesto-
res quanto à coordenação e à implementação 
das ações voltadas para a Política de Sangue 
e Hemoderivados, tendo o estado maior des-
taque como âmbito de atuação nessa área. 

A ênfase à política nos achados deste estudo 
esteve relacionada com os aspectos relativos à 
atenção às pessoas com doença falciforme.

Em geral, sobre as dificuldades e desafios 
para implementação das ações referentes à 
política de sangue, segundo a visão dos entre-
vistados, e sob diferentes aspectos, são também 
comuns àqueles enfrentados para implementa-
ção de demais políticas dentro do SUS. 

A necessidade de superação das dificul-
dades e desafios apontados, portanto, está 
pautada na relevância da implementação 
efetiva da política e na sustentação de um 
sistema único, público e descentralizado 
que responda às necessidades da população, 
assegurando, assim, os direitos relativos à 
saúde garantidos constitucionalmente. s
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